18.9.2019 Iltakahvit kuntapäättäjien kanssa, Palokka- Puuppola
Savulahden uusi päiväkotikoulu Savulahdentie 1, 40270 Palokka
Savulahden päiväkotikoulun johtaja Katja Tuomaala avasi illan yhdessä päiväkodin
pedagogisen johtajan Anne Kuvajan kanssa ja kertoi uuden päiväkotikoulun toiminnasta.
Kiinteistö on valmistunut elokuussa 2019. Tämän jälkeen Palokka-Seuran puheenjohtaja
Vesa Välilä ja Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela toivottivat paikalle tuleen
väen tervetulleeksi.
Kuntapäättäjistä mukana keskustelemassa olivat:
Meri Lumela
Tuulia Kuntsi
Irma Hirsjärvi
Caius Forsberg
Raisa Ojaluoto
Arto Lampila
Jari Colliander
Kaupungin viranhaltijoita edustivat:
Katja Tuomaala, sivistyksen toimiala
Anne Kuvaja, sivistyksen toimiala
Sami Lahti, sivistyksen toimiala
Tuula Smolander, kaupunkirakenteen toimiala
Vesa Rajaniemi, kaupunkirakenteen toimiala
Mari Raekallio, kaupunkirakenteen toimiala
Päivi Kalilainen, perusturvan toimiala
Outi Savonen, perusturvan toimiala
Janne Matilainen, sivistyksen toimiala
Jukka Laukkanen, sivistyksen toimiala
Satu Altén, sivistyksen toimiala
Paikalla oli kaikkiaan 41 keskustelijaa. Keskustelu käytiin ensin pienissä pöytäryhmissä,
joista sitten nostettiin asioita myös yhteiseen keskusteluun. Pienryhmissä palattiin myös
maaliskuussa 2018 (14.3.18) pidetyn illan teemoihin (bussiyhteydet, kevyenliikenteen
väylien kunto, koulumatkan turvallisuus, kaavoitus, uimarannat ja venepaikat,
Maakuntauran kunnostus).
1. Ympäristön siivoaminen:
• Metsäpuolen teettämän raivaustöiden jälkeen on jälkien siistiminen jäänyt
tekemättä. Piilolasta pururadalle olevalle polulle on kiviä noussut esiin näiden
raivaustöiden jälkeen. Polku ei ole pitkä, mutta on nyt hankala kulkuinen. Jäljet
pitäisi nyt siistiä ja polku kunnostaa.
• Kaatuneita puita on Palokkajoessa. Ne pitää saada pois.
• Miten saadaan haittakasvit pysyvästi kitkettyä pois: lupiini, jättibalsami, kurtturuusut.
Vastaus: tämä vastaus täydentyy myöhemmin lisää
Kaupungin palautekanavaan kannattaa aina vielä asuinalueella esiin tulleet laiminlyönnit.
Jos löytää haittakasveja, tieto kannattaa aina laittaa palautekanavalle, näin tieto menee
liikenne- ja viheralueille.

2. Uimarannat ja liikuntaan liittyvät asiat:
• Palokka- Puuppola alueen uimarannat pitää saada kuntoon. Niillä on vanhoja
laitureita, veneitä yms. Tai ovat puskittumassa.
• Vanha uimaranta pitäisi saada viralliseksi uimarannaksi.
• Toiselle puolelle Palokkajärveä pitäisi myös saada toinen uimaranta. Palokan
keskustassa ei ole enää uimarantaa.
• Alvajärven rannalla on repsahtanut ranta. Lähirantoja käytettäisiin, jos rannat
olisivat kunnossa.
• Joistakin uimarannoista on Liikuntapalvelukeskukselta tehty alueilla toimivien
yhdistysten kanssa sopimuksia, jolloin yhdistykset hoitavat rantojen ylläpitoa.
Rantojen hoidosta ja siihen liittyvästä pitää laittaa palautetta liikuntapalveluille
kaupungin palautekanavan kautta.
• Maakuntaura on edelleen poikki, mitä sille tehdään?
Vastaus: tämä vastaus täydentyy myöhemmin
Liikuntapalveluista ei tällä kertaa ollut edustajaa paikalla, mutta tässä vastausta esitettyihin
kysymyksiin:
Jyväskylän kaupungin Liikuntapalvelut pitää kunnossa EU- rantoja. Niitä on 11 kappaletta
(Tuomiojärvi, Köhniö, Tikka, Sääksjärvi, Uimalanniemi, Jyskä, Kirri, Myllylampi, Ollila, Lohikoski, Pappila).
Joistakin uimarannoista on Liikuntapalvelukeskukselta tehty alueilla toimivien yhdistysten
kanssa sopimuksia, jolloin yhdistykset hoitavat rantojen ylläpitoa.
Rantojen hoidosta ja siihen liittyvästä pitää laittaa palautetta liikuntapalveluille kaupungin
palautekanavan kautta.
3. Venepaikat:
• Lidlin on ostanut tontin, joka ulottuu rantaan asti. Onko rantaan enää mahdollisuutta
saada venepaikkaoikeutta?
• Palokka- Puuppola alueen kaikki venepaikat ja uimarannat ovat länsipuolella
aluetta. Vesialueita haluttaisiin kuitenkin hyödyntää ja
• venepaikkoja toivottaisiin lähirantaan, lasten kanssa haluttaisiin veneillä ja käydä
kalassa. Lähimmät venepaikat ovat Haukkalan rannassa.
• Syyksi siihen, ette venepaikkoja ole on sanottu, että alue on luonnonsuojelualuetta, joten puita ei saa kaataa. Asukkaiden mielestä puihin ei tarvitse kajota
ollenkaan.
• Eikö venettä voida säilyttää missä vaan rannassa?
Vastaus:
Kaupungin alueella ei ole ilmaisia paikkoja, joten luvatta olevat veneet laputetaan.
Tuula Smolander kuitenkin lupasi, että venepaikka-asiaa keskustellaan kaavoittajan
kanssa uudelleen.
4. Kevyen liikenteen väylät:
• Polkupyörien säilytyspaikkoja pitäisi saada pysäkkien läheisyyteen.
• Suojatiet pitäisi sijoittaa kauemmas pysäkeiltä.
• Ritopohjan tien parantaminen olisi jo ajankohtaista.

•
•
•

Ritoniementien vierestä puuttuu kokonaan kevyenliikenteenväylä. Tieto on myös
kaupungilla, että tässä kohdassa sattuu paljon läheltä piti tilanteita.
Tarvitseeko kevyenliikenteenväylän rakentaminen kaavamuutoksen?
Alikulkulinjojen liukkaus ihmetyttää:
Ensin aurataan traktorilla, sen jälkeen isoaura ja kevyenliikenteenväylät ovat tämän
jälkeen taas täynnä lunta.
Moottoritien viereen, kevyenliikenteen väylille halutaan penkkejä.

Vastaus: tämä vastaus tarkentuu myöhemmin
Uutta kevyenliikenteenväylää tehdään lisää nelostien varressa, Lidiltä Puuppolaan.
Tänä syksynä jatketaan myös Rantaraittia lisää. Ensi vuonna uusitaan kevyenliikenteen
väyliä lisää, harmina ovat valtion alueet kaupungin alueiden välissä. Kannattaa aina antaa
palautetta.
Auraus: lumirajana on 2 cm. Välillä ennusteetkin voivat mennä pieleen, aurausta yritetään
tehdä järkevästi.
Kaupungilla on tehty uusi kalustosuunnitelma, ja suunnitelmana on laittaa kevyenliikenteen
väylien liittymäkohdat kuntoon vuonna 2021.
Terttumäelle rakennetaan uusi kevyenliikenteen väylä ja tällöin toteutuu pitkä pyöräilyreitti.
5. Palokan keskusta ja pysäköinti
• Kirjaston vieressä ongelmia parkkipaikkojen suhteen, myös terveysasemalle,
toivotaan parempaa ratkaisua, joku u- muotoinen ratkaisu?
• Halutaan, ettei torista tule pelkkää parkkipaikkaa (eilisen kaavaillan perusteella tätä
arvellaan).
• Paljonko kaupan n. 5000 m2:sta käytetään asumiseen?
• Kaupan tontti on SRV:n. Asukkaiden mielestä tontille pitäsi saada uimahalli ja
tapahtumakeskus. Myös Palokan apteekki on kiinnostunut.
• Ilmakuvassa Palokan keskustan uusissa suunnitelmissa näkyy vähänlaisesti
viheraluetta.
Vastaus, Mari Raekallio:
Koivutie 2:n tontti on luonnosvaiheessa ja kysely koskee laajempaa aluetta. Eivät mene
ihan samassa aikataulussa, kun palvelevat kahta erilaista hanketta, joissa aikataulu eri.
Kaupungin tavoite on kysellä asukkailta kokemuksia ja kehittämisideoita.
On laitettu mm. kouluille viestiä kyselystä, niin että lapset ja nuoret pääsisivät mahdollisesti
koulun kautta vastaamaan.
Aluekeskustan tulevaisuuden rakentumista halutaan ohjata kokonaisvaltaisella
suunnitelmalla.
Palokan keskustan alueelle laaditaan kehittämissuunnitelma talven 2019-20 aikana, jonka
tarkoituksena toimia ohjenuorana tuleville rakennushankkeille. Keskusta-alue on ehtinyt
kokea viime vuosina voimakkaita kaupunkikuvallisia ja palvelutarjonnan muutoksia.
Keskuskorttelin lähettyville on rakentunut kirjasto- koulurakennus sekä seniorikortteli.
Lisäksi torin laidalta tulipalo tuhosi liikerakennuksen, jossa sijaitsi alueen asukkaille
tärkeitä palveluita kuten kauppa, kioski ja posti. Tuhoutuneen rakennuksen tontilla on
parhaillaan menossa kaavamuutos, joka mahdollistaisi kahden kerrostalon ja kaupan
rakentamisen.

Kehittämissuunnitelman avulla halutaan varmistaa sekä kaupunkikuvallisesti laadukkaan
että viihtyisän ja toimivan ympäristön rakentuminen vuosien saatossa. Suunnittelussa
tarkastelussa ovat erityisesti tori ja sen ympäristö toimintoineen, liikenne- ja
liikkumisyhteydet sekä potentiaaliset paikat täydennysrakentamiselle. Uuden rakentamisen
painopiste tulee olemaan asumisessa, mutta liike- ja toimistotiloille on myös selvä kysyntä.
Alueen kehittämisestä on keskusteltu Palokan yrittäjien kanssa sekä myös vasta pidetyssä
asukasillassa tämä nousi vahvasti esille.Suunnittelun pohjalle kerätään alueen asukkailta
kokemustietoa sekä ideoita alueen kehittämiseksi. Karttapohjaisessa kyselyssä on
mahdollista merkitä omia suosikkipaikkojaan sekä niitä, jotka vaatisivat uudistamista.
Kyselyssä pyritään kartoittamaan myös suositut ja parantamista vaativat liikkumisen väylät
sekä näkemykset asumisen ja erilaisten palveluiden sijoittumiselle alueella. Kyselyyn voi
vastata 15.10.2019 saakka osoitteessa https://app.maptionnaire.com/fi/7021/.

6. Bussiyhteydet:
• Mannisen mäkeen ja Palokan itäpuolen bussiyhteyksiin kaivataan kehittämistä.
• Palokan ja Laajavuoren välille haluttaisiin vuoroja lisää.
Vastaus:
Linkki tulevaisuuteen 2030 ohjelman myötä on käynnistymässä koko linjastoa koskeva
suunnittelutyö. Tämän työn ohessa myös näiden yhteysvälien liikennetarjontaa ja reitistöä
käydään läpi.

7. Syrjäseutuasiaa:
• Hiekkapohjantielle rakennetaan lisää asukusta, mutta alueella ei ole kunnallista
vesi- ja viemäriverkostoa. Ja kaivojen vesimäärä ei enää alueella riitä, koska
pohjaveden määrä on vähentynyt.
Vastaus:
Aue on valuma-aluetta Alvajärveen, joten asutuksen kaivojen kunnossapito on siksi
erityisen tärkeää. Asia viedään tiedoksi ja toimenpiteitä varten Jyväskylän Energialle.

Hyviä asioita Palokka- Puuppola alueella:
Kirrin ranta on hyvä
Alikulku koululle
Heinälammen risteys on hyvä, myös liukkaalla kelillä
Urheilukentän viereiselle alueelle on tullut liikuntavälineitä.

Muuta:
Jyväskylän kaupunki on uusinut tapahtumasivut. Sinne kannattaa aina
laittaa alueen omatkin tapahtumat. Se löytyy sivulta kalenteri@jyvaskyla.fi
Palautetta kaupunginpalveluista voi antaa www.jyvaskyla.fi sivulta. Oikeassa
yläkulmassa on Palautelaatikko.

Oman uimahallintarve alueella Palokka- Puuppola asuinalueella on 2020 luvulla,
aloite on tehty ja löytyy kaupungin sivulta, sen olisi voinut allekirjoittaa tässä tilaisuudessa.

Jatkoaskeleet:
Tästä keskustelusta kirjattu muistio julkaistaan kaupungin Osallistu ja vaikuta sivuilla
www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat
Avoimet iltakahvitilaisuudet jatkuvat eri puolella kaupunkia. Seuraavat tilaisuudet ovat:
9.10.2019 Tikkakoski-Nyrölä. Tikkakosken yhtenäiskoulu, Koulukatu 10
(Tikkakosken koulu- rakennus), 41160 Tikkakoski
6.11.2019 Kuokkala, Kuokkalan yhtenäiskoulu, Liitukuja 4
Loppukommentti:
Loppukommenttina Palokka Seuran puheenjohtja Vesa Välilä totesi: alueella on
nykyään paljon enemmän tekemistä, kuin 65 vuotta sitten. Silloin myös tiesi, missä
kukin alueen asukas asui. Tässä tilaisuudessa oli hänen mukaansa myönteinen henki
Paljon on Palokka- Puuppola alueella korjattavaa, mutta asiat etenee ja jokainen tietää,
että veroeuroista tässä ovat kyseessä.
Alueen asukkaat voivat tehdä paljon myös talkoilla.
Leikkisästi hän muistutti päättäjiä, että tehän olette aina meidän palokkalaisten asialla.
Tämän jälkeen halukkaat pääsivät vielä kierrokselle Savulahden uudelle koululle.

Illan vetäjänä toimi erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen ja muistion kirjasi
osallisuuskoordinaattori Satu Altén

