
 

20.2.2019 Iltakahvit kuntapäättäjien kanssa Säynätsalossa, Säy-

nätsalon päiväkotikoululla 

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela ja Ilkka Pernu Säynätsaloseurasta   

avasivat illan ja toivottivat paikalla olevat tervetulleeksi. 
 

Kuntapäättäjistä mukana keskustelemassa olivat: 

Meri Lumela kaupunginhallituksen puheenjohtaja 

Eila Tiainen  kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja 

Jarno Kemiläinen 

Kauko Isomäki 

Jukka Hämäläinen 

Ahti Ruoppila 

Arto Lampila 

Irma Hirsjärvi 

Ilona Helle 

Tuija Mäkinen 

Reetta Nummelin 

 

Kaupungin viranhaltijoita edustivat: 

Tanja Räty  sivistyksen toimiala 

Satu Altén  sivistyksen toimiala 

Päivi Koivisto sivistyksen toimiala 

Tuula Smolander            kaupunkirakenteen toimiala 

Leila Strömberg kaupunkirakenteen toimiala 

Eila Ahvenainen perusturvan toimiala 

Anu Mutka  perusturvan toimiala     

Risto Kähkönen sivistyksen toimiala 

Tiina Mustonen-Blom sivistyksen toimiala 

Ismo Lukkarinen sivistyksen toimiala 

   

Paikalla oli kaikkiaan 50 keskustelijaa. Keskustelu käytiin pienissä pöytäryhmissä. 

 

Pienryhmissä pohdittiin seuraavia kysymyksiä: Mitä hyvää asuinalueessasi on? Mitä huolen-

aiheita tai kehittämisen kohtia asuinalueellasi on? Jotain sellaista, jota voisit yhteistyössä 

kaupungin kanssa parantaa? Valitkaa kehittämisen kohdista yksi- kaksi asiaa nostettavaksi 

yhteiseen keskusteluun. 



 
 

Yhteiseen keskusteluun nostettiin pienryhmistä seuraavia kehittämisteemoja: 

 

Kaupungin strategia ja tonttipolitiikka ihmetyttää Kinkovuoressa:  

• Myymättömät tontit kukkulan päältä tulivat myyntiin alennuksella.  

• Aikaisemmin tontin ostaneilta asukkailta meni näköala.   

• Pohdittiin, vaikuttaako hintojen alennus tulevaisuudessa alueen kiinteistöjen myynti-

hintoihin. 

• Kaikki alueen tontit eivät ole hinnan alennuksesta huolimatta menneet kaupaksi. 

Vastaus: 

• Vuonna 2018 järjestettiin Kinkovuoren alueella tonttikampanja tavoitteena 

saada rakentamattomat tontit kaupaksi. Tontit ovat olleet markkinoinnissa 

vuodesta 2007 alkaen mutta kysyntä on ollut hiljaista. Kampanjaan lähdettiin, 

koska keskeneräinen alue ei ole hyväksi alueen jo toteutetulle rakennuskan-

nalle ja kiinteistöjen arvolle. Myös alueen infra on rakennettu valmiiksi.  

• Alun perin tontteja on ollut 31 kpl, joista vuoden 2018 alkuun mennessä oli 

luovutettu 13 kpl ja vapaana 18 kpl. Kysymyksessä oli kokeilu ja se liittyi kau-

pungin asuntopolitiikan teemavuoteen. 

• Tonttikampanjan lopputulos ei ollut toivotunlainen, vain neljä uutta tonttikaup-

paa tehtiin ja viisi vuokratonttia lunastettiin. Edelleen on siis vapaana 14 tont-

tia, joiden hinta on palautettu normaalille tasolle.  

 

Kinkovuoreen ei kulje julkista liikennettä  

• Esitys: tilapakettiauto tms. pari vuoroa koululaisille tai joku bussivuoro tekemään pi-

temmän lenkin Kinkovuoreen. 

• Voisiko olla Muuramen kanssa yhteinen vuoro? 

• Koululaisvuoro? 

• Joukkoliikennettä pitäisi sitten myös käyttää, mikäli sellainen alueelle saadaan. 

Vastaus:  

• Kinkovuoren alue on linjojen 21 (Jyväskylän keskusta – Säynätsalo – Muu-

rame) ja 16/16M (Muuratsalo – Säynätsalo – Jyväskylän keskusta) vaikutus-

piirissä. Tosin pysäkit ovat Kinkovuorentiellä tai Kinkomaantiellä. Kävelymat-

kaa pysäkeille tulee osoitteesta riippuen 0,8 – 2,5 kilometriä. Koululaisten 

kohdalla (muutamaa koululaista lukuun ottamatta) koulumatkojen pituudet ei-

vät täytä koulumatkaetuuden kilometrirajoja, joten suurin osa koululaisista 



 
kulkee kouluun omatoimisesti. Lisäksi Lehtisaaressa koulua käyvät voisivat 

hyödyntää nykyisellään vain linjaa 16, joka ajaa Muuratsaloon asti.  

• Kinkovuoren katuolosuhteet varsinkin talvisin aiheuttaisivat varmasti haas-

teita linja-autojen liikennöintiin, joten linjat on pidetty Kinkovuoren- ja Kinko-

maantiellä.  

• Muurame on jo mukana joukkoliikenteen seudullisessa toiminnassa, joten 

erillisiin toimeksiantoihin ei ole tarvetta.  

 

Muuratsalon koulun lakkauttaminen 

• Koulusta ei haluta luopua. Vanhempia huolestuttaa varsinkin pienempien oppilaiden 

siirtyminen Keljonkankaan yhtenäiskoululle. 

Vastaus:  

• Meneillään olevassa kouluverkkoselvityksessä oppilaiden kouluja suunnitellaan 

seuraavasti: 

o 7-9 luokkalaiset siirtyisivät Keljonkankaalle vuonna 2021 valmistuvaan 

Keljonkankaan yhtenäiskouluun, 1-4 luokat jäisivät saarelle, Kouluverk-

koselvityksessä laskelmia tehdään ja sen perusteella ratkaistaan. Tilai-

suus kouluverkkoasioista tiistaina 12.3. klo 18-20.00 Säynätsalon päivä-

kotikoululla (Sahurinpolku 2, Säynätsalo). 

 

Säynätsalon kuntouttava päivätoiminta  

• Tilat sijaitsevat mäen päällä, mikä hankaloittaa paikalle menemistä. 

• kuntouttavan toiminnan paikan sijaintia toivotaan mietittävän 

• Kuntouttavan päivätoiminnan tila on selvityksessä Jyväskylän Tilapalvelussa. 

• Ehdotuksena uudeksi tilaksi oli Pikkumatin tila alueen keskustassa.  

Vastaus:   

• Kuntouttavan päivätoiminnan tila-asiaa selvitetään.  

 

Säynätsalon uimarantojen tilanne 

• Uimarantoja ei enää pidetä kunnossa. Kaupunki myös poisti pelastusrenkaat kaikilta 

uimarannoilta. Leirialueen uimarannalla Lehtisaaressa ajetaan vain nurmikot.  

• Paikallinen asukas siivosi rannan itse ja hän toivoisi, että toisetkin toimisivat samalla 

tavalla, mutta kukaan ei ole tehnyt mitään. 

o Asukasyhdyshenkilön sähköpostiin saapui illan tilaisuuden aikana seuraava 

viesti: ”Haluaisimme Karkaussaaren uimarannan kuntoon. Uimarannan tekoon 



 
laitettiin paljon rahaa, kun proomut ym. poistettiin Nyt vielä rannan kunnostami-

nen olisi helppoa”. Allekirjoituksena ”kaikkien Karkaussaarelaisten puolesta. ” 

• Yhteisöllisyyttä kaivataan: Talkoilla siivottiin pari viikkoa aikuisten jättämiä romuja 

(esim. 10 öljytynnyriä) siinä toivossa, että kaupunki hakee roskat pois. Mutta kaupunki 

ei hakenut niitä, vaikka asiasta ilmoitettiinkin.  

• Kunnollista nuotiopaikkaa ei ole. 

Vastaus:  

• Liikuntapalveluiden ylläpidossa on kaksi uimarantaa: Säynätsalon laivaranta 

ja Lehtisaaressa leirirannan uimaranta. Jyväskylässä on yhteensä 11 liikunta-

palveluiden ylläpidossa olevaa uimarantaa. Nämä uimarannat tarkastetaan 

päivittäin. Karkaussaaren uimaranta rakennettiin alueen tonttien rakentami-

sen aikoihin. Mikäli nykyisten kahden ylläpidettävän uimarannan lisäksi halu-

taan useampia uimarantoja liikuntapalveluiden ylläpitoon, ne pitää käsitellä 

liikuntapalveluissa.  

• Kaupungin alueilta kerätyt jätteet viedään kaupungin puolesta pois. Asukas-

yhdistyksen edustajan on hyvä sopia etukäteen asiasta kaupungin kanssa. 

Yhteydenotot Palvelupiste Hannikaiseen. 

 

Säynätsalosta Muurameen kevyen liikenteen väylä 

• Säynätsaloon halutaan hyväkuntoinen kevyenliikenteen väylä välille Säynätsalo- Muu-

rame 

• Kevyenliikenteenväylä on kunnossa Muuramen alueella, mutta muutoin ei 

• Ensin pitäisi kunnostaa jo olemassa olevat huonokuntoiset kevyenliikenteen väylät. 

Vastaus: 

• Kaupungin katuverkko päättyy Säynätsalosta lähtiessä jo ennen Kinkomaan-

tien risteystä. Tästä eteenpäin Muuramen suuntaan on valtion hallinnoima 

maantie, jonka toteutus ja ylläpito kuuluu valtiolle. Kinkovuorentien vesistön 

ylityksen kohdalla oleva vanha rautatiealue on edelleen valtion omistuksessa. 

Kinkovuorentien varressa on katualueella kevyen liikenteen väylä. 

 

Iso lammikko ”tekojärvi”  

• Kunnantalon läheisyydessä on iso vesilammikko ”tekojärvi, se pitää saada pois, koska 

on vaarallinen jäätyessään ja estää kulkemisen. Siitä on laitettu Destialle viestiä, mutta 

edelleen on samalla paikalla. 



 
Vastaus: 

• Parviaisentien kevyen liikenteen väylällä oleva lammikko korjataan alkukesän 

aikana. 

 

Naukulan leirialueen kohtalo ihmetytti kuntalaisia 

• Kuka vastaa Naukulan ylläpidosta? 

• Naukulassa on laituri ja laavu, mutta miten sinne pääsee? 

Vastaus: 

• Muuratsalon saarella on Naukulan entinen leirintäalue. Siellä on erinomainen 

laituri, laavu, jossa ei ole kunnollista grilli/tuli paikkaa sekä Pohjoispäijänteen 

virkistysyhdistyksen tuoma wc. Ylläpito ei ole liikuntapalveluilla. Naukulaan 

pääsee metsäautotietä pitkin, joka ei ole autolla ajo kunnossa, myös polku 

johtaa Alvar Aallon huvilan vieritse rantoja pitkin sinne. 

 

Säynätsalon kaavoitus 

• Pidetäänkö alueesta ja historiasta kiinni vai tullaanko Säynätsalon aluetta kaavoitta-

maan? 

Vastaus: 

• Säynätsaloon on tehty asumisen täydennysrakentamisen kaavoja mm. Lehti-

saareen ja pääsaarelle koulurantaan ja Valtterintielle. Kaavoitusohjelmaan 

2019-2020 on merkitty Lehtisaaren pesulan alueen kaavoitus. Säynätsalon 

kaavoitus on maltillista eikä uusia isompia kaavallisia linjauksia esim. rantojen 

suhteen ole suunnitelmissa. 

 

Säynätsalon positiiviset puolet 

Säynätsalo koetaan erittäin hyväksi asuinalueeksi, todelliseksi Helmeksi. Vierailijoita ja turis-

teja liikkuu paljon, koska Säynätsalossa on paljon mielenkiintoisia kohteita: Säynätsalon kun-

nantalo, Muuratsalon koetalo, uimarannat, luontopolut ja ympäristö yleensäkin. Alueen tun-

nettavuutta ja arvostusta halutaan lisätä. Alue ja Päijänne haluttaisiin Unescon kestävän ke-

hityksen malliksi, kehittämishankkeeksi. 

Kunnantalon nykyiseen toimintaan ollaan tyytyväisiä ja siitä yrittäjiä kiitellään. Toivotaan vielä 

lisää aukioloaikoja ja talon muodostumista alueen yhteiseksi olohuoneeksi.   

Vapaaehtoisia matkailupalveluiden kehittäjiä löytyy alueelta paljon: marjanpoimintaa. 

 



 

Kehitysideoita 

• Luontomatkailun lisääminen, se vaatii myös uusia pysäköintialueita mm. Kortepellon 

päähän. 

• Sataman kehittäminen, jos vesiliikennettä halutaan lisätä, tarvitaan laivalaituri. 

• Muuratsalo ja Muurame pitäisi saada yhteistyöhön esim. retkeilypaikkojen osalta. Näin 

on joskus aikoinaan ollut. 

 

Lopuksi 

Päivi Koivisto ja Ilkka Pernu totesivat illan fiiliksen olleen hyvän, oltiin asian ytimessä ja pu-

huttiin tärkeistä asioista. Illan sävy oli myönteinen. Eikä haukuttu politikkoja. 

 

Illan aiheisiin palataan syksyllä pidettävillä Säynätsalopäivillä 9.-11.8.2019. 

 

Jatkoaskeleet: 

• Keskustelusta kirjattu muistio julkaistaan kaupungin Osallistu ja vaikuta sivuilla 

www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat. Samaan osoitteeseen kootaan myös vastauksia/ kehi-

tystoimenpiteitä, joilla vastataan illassa esiin tuotuihin asioihin 

• Avoimet iltakahvitilaisuudet jatkuvat eri puolella kaupunkia: 

 

13.3. Halssila, Halssilan koulu, ruokala. Lokintie 9, 40400 Jyväskylä 

10.4. Kuohu-Vesanka, Vesangan päiväkoti-koulu, ruokala. Rientolantie 40 A, 41940 Vesanka 

 

Iltakahvit kuntapäättäjien kanssa 2. kierros alkaa: 

 

4.9. Korpilahti 

18.9. Palokka - Puuppola 

9.10. Tikkakoski -Nyrölä 

6.11. Kuokkala 

 

Illan vetäjänä toimi Tanja Räty ja kirjaajana Satu Altén. 

http://www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat
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