
Iltakahvit kuntapäättäjien kanssa Kantakaupungissa 
    
Iltakahvit Jyväskylän kuntapäättäjien kanssa tilaisuus kantakaupungin suuralueella 
pidettiin keskiviikkona 19.2.2020. Alakaupungin asukasyhdistyksen puheenjohtaja Eero 
Kuusela ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela avasivat illan. Keskustelua 
kuljetti eteenpäin Jukka Laukkanen kaupungin kulttuuri- ja osallisuuspalveluista. 
Keskustelun yhteinen osuus on katsottavissa myös videotallenteena huhtikuun 2020 
puoleen väliin saakka. 
 
Kuntapäättäjistä mukana keskustelemassa olivat: 
  
Meri Lumela 
Juha Suonperä 
Arto Lampila 
Ari-Pekka Liukkonen 
Irma Hirsjärvi 
Tuija Mäkinen 
 
Kaupungin viranhaltijoita edustivat: 
 
Tarja Ahlqvist  sivistyspalvelut 
Seija Laitinen-Kuisma sivistyspalvelut 
Pirkko Flinkman  konsernihallinto 
Mauri Hähkiöniemi kaupunkirakennepalvelut 
Jari Lohi  kaupunkirakennepalvelut   
Nana Pentti  kaupunkirakennepalvelut 
Mikko Saikkonen  sivistyspalvelut  
Kirsi Santama  sosiaali- ja terveyspalvelut 
Kirsi Alastalo  sivistyspalvelut 
Hanna Tenhunen  sivistyspalvelut 
Hilda Hakkarainen sivistyspalvelut 
Jukka Laukkanen  sivistyspalvelut 
 
Paikalla oli kaikkiaan 55 keskustelijaa. Keskustelua käytiin ensin pienissä pöytäryhmissä, 
joista sitten nostettiin asioita myös yhteiseen keskusteluun. Pienryhmissä palattiin myös 
toukokuussa 2018 pidetyn illan teemoihin.  
 

Kaupungin keskustan siisteys 

• Roska-astioita voisi olla tiheämmin sekä kävelykadulla että Väinönkadulla. Voisiko 
keskustan tienoolle (Väinönkadulle) sijoittaa maanalaisen roskasäiliön? 

Vastaus: Kävelykeskustan katujen alla on niin paljon erilaista tekniikkaa, putkea, linjaa ja 
johtoa, että syväkeräysastian asentaminen ne ja liikenteen sujuvuus huomioiden on aika 
ylivoimaista. 

• Voisiko kadut, kuten kävelykadun pestä useammin? 

• Keskustassa on myös päihtyneitä kulkijoita, jotka käytöksellään vaikuttavat alueen 
yleisilmeeseen. 

• Keskustaa ja erityisesti kävelykatua toivotaan kehitettävän lapsiystävällisempään 
suuntaan. 

• Terasseja kävelykadun alueella voisi vähentää. 

https://youtu.be/eDosAUBiCuM


• Yläkaupungin alueella on ollut ongelmia lumen kanssa, lumenkaatopaikat ovat 
olleen hankalasti sijoitettuna. 

• Ständit eli mainostelineet kävelykadulla tuottavat pulmia muun muassa 
näkövammaisten liikkumiseen. 

• Myös torin alueella on epäsiisteyttä, joka vaikuttaa viihtyvyyteen. 
 

Pyöräily keskustan alueella 

• Toivotaan uutta pyöräilykulttuuria. Häiriötä aiheuttavat pyöräilijät kävelykadulla 
halutaan noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä, jotta pyöräilyä kävelykadulla ei 
tarvitsisi kieltää. 

• Kevyen liikenteen edellytysten parantaminen lisää yleistä viihtyisyyttä, muun 
muassa parantamalla ilmanlaatua.  

• Pyöräilyväylien merkitsemiseen toivotaan huomiota, nyt keskustan alueella on 
useita risteyksiä, joissa oikean pyöräilyväylän löytäminen on haastavaa. 

• Keskusta-alueen pyöräparkit myös usein täynnä. 

• Pyöräilyn edistämiseen liittyen helmi-maaliskuussa 2020 on avoinna kysely, johon 
vastaamalla voi vaikuttaa tulevien pyöräilybaanojen suunnitteluun.  

 

Kaupungin keskustan täydennysrakentaminen 

• Torin rakentaminen uuteen paikkaan alkaa aikaisintaan vuonna 2023, ennen sitä 
täytyy saada valmiiksi kaksi suurta infrarakentamisen projektia Vapaudenkadulla. 
Torin suunnittelu etenee taustalla. Kaupunkirakennepalvelut ja elinkeinoyksikkö 
järjestävät keskustan kehittämiseen liittyvän avoimen suunnitteluillan torstaina 
23.4.2020, paikka ja kellonaika selviävät lähempänä ajankohtaa. 

• Nykyisen torialueen jatkokehittäminen liittyy vahvasti koko Lyseon korttelin 
kehittämiseen. Alustavan suunnitelman mukaan nykyisen torin alueelle 
suunnitellaan jatkossa toiminnallinen oleskelupaikka kaupunkilaisille. 

• Toivotaan, että lisärakentamisesta huolimatta myös viheralueita säilytetään 
keskustan ja yläkaupungin alueella. Asuntokantaan toivotaan moninaisuutta myös 
keskustan alueella. 

• Kalevankadun alueen suunnittelu koetaan onnistuneeksi, siellä viheralueet ovat 
sopineet hyvin mukaan suunnitteluun. 

• Lounaispuiston korjauksen yhteydessä toivotaan sen säilyvän lähiviheralueena, 
ettei siitä kehity ainoastaan tapahtuma-areenaa.  

• Katusuunnittelua toivotaan avoimemmaksi. Jo tällä hetkellä katusuunnitelmat 
asetetaan lain mukaan näkyville, myös asukastilaisuuksia järjestetään suunnittelua 
tehtäessä. Näihin toivotaan runsasta osallistumista. 

• Yliopistonkadun alapäästä puuttuu päällystettä noin kolmen metrin matkalta. Tämä 
johtuu kadunpinnan alapuolisesta valtakunnallisesta tietoliikenneverkon kanaalista. 
Se on niin korkea, että sen päälle ei saada asennettua päällystettä. 

• Kauppakadun yläosan pihakadun kehittämisestä keskusteltiin. 
Suunnitteluvaiheessa mukana on ollut muun muassa alueen yrittäjiä, toki kaikkia 
toiveita ei suunnittelussa ole voitu huomioida. Muutos pihakaduksi on tehty 
muutama vuosi sitten. Päätös on pysyvä, toteutus väliaikaisin järjestelyin. 

 

Kierrätys Nisulan alueella 

• Alueelta puuttuu kierrätyspiste.  

• Myös palvelut alueella ovat vähentyneet, miten kaupunki voisi tähän vaikuttaa? 
 

https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2020-02-17_baanaa-pitkin-seppalasta-keskustaan-mutta-mita-kautta


Konserttisali ja muut kulttuuripalvelut 

• Jyväskylän Sydän -kulttuuri-investointien ja kaupunkikeskustan yhteiskehittämisen 
projektissa on hyvin valmistellut ehdotukset muun muassa konserttitaloon ja muihin 
kulttuuripalveluihin liittyen.  

• Kirjaston toivotaan säilyvän yläkaupungilla.  

• Minna Canthin patsaalle olisi hyvä saada polku. 
 

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskustan alueella 

• Tapionkadun terveysaseman tilanne herättää huolta, säilyykö se paikallaan kun 
alueella on myös runsasta täydennysrakentamista? 

• Pysäköintilupa kotihoidon työntekijöille. Lakimuutos asiaan on tekeillä, sen myötä 
asiaan voidaan vaikuttaa myös kaupunkitasolla. 

 
Jyväskylän kaupungin keskustan koetaan olevan elävä, virikkeellinen ja viihtyisä. 
Jyväskylän Sydän -projekti saa kiitosta iltaan osallistuneilta. Lounaispuisto ja kirjaston 
palvelut koetaan myös keskustan alueen viihtyisyyttä lisäävinä, samoin kuin muu 
kulttuuritarjonta. Myös Tourujoen tapahtumat ja kehittäminen saavat kiitosta. Kirkkopuiston 
kioskin kunnostaminen koetaan hyvänä asiana. Puistokoulun mainitaan olevan maailman 
paras koulu, samoin sen piha-alueella oleva luistelukenttä. 
 
 
Kaupungin palautepalvelu -linkki löytyy kaikilta kaupungin nettisivuilta, se on hyvä väylä 
kysyä ja antaa palautetta kaupungin palveluista.  
 

Jatkoaskeleet: 

• keskustelusta kirjattu muistio julkaistaan kaupungin Osallistu ja vaikuta sivuilla 
www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat, linkki tapahtuman videotallenteeseen löytyy 
osoitteesta www.jyvaskyla.fi/ajankohtaista/tilaisuus. 

 
Avoimet iltakahvitilaisuudet jatkuvat eri puolella kaupunkia. 
4.2.20 Huhtasuo 
25.3.20 Vaajakoski-Jyskä 
 
Illan vetäjänä toimi erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen ja muistion kirjasi 
osallisuuskoordinaattori Hanna Tenhunen 

https://www.jyvaskyla.fi/kaupunkikeskusta/tapahtumat-ja-kulttuuri/jyvaskylan-sydan
https://www.jyvaskyla.fi/kaupunkikeskusta/tapahtumat-ja-kulttuuri/jyvaskylan-sydan
https://s-asiointi.jkl.fi/eFeedback
http://www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat
http://www.jyvaskyla.fi/ajankohtaista/tilaisuus

