22.1.2020 Iltakahvit Jyväskylän kuntapäättäjien
kanssa Kypärämäki- Kortepohjan suuralueella
Kortepohjan koulu, Kartanonkuja 4-6, 40740 Jyväskylä

Tilaisuuden aluksi Kypärämäki- Köhniön asukasyhdistyksestä Arja Mönkkönen ja
Kortepohjan asukasyhdistyksestä Heta Aho toivottivat paikalla olevat tervetulleiksi.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela kertoi tilaisuuden luonteesta ja luovutti
puheenvuoron erikoissuunnittelija Jukka Laukkaselle.

Kuntapäättäjistä mukana keskustelemassa olivat:
Meri Lumela
Katja IsoMöttönen
Jukka Hämäläinen
Tuulikki Väliniemi
Arto Lampila
Ahti Ruoppila
Ilona Helle
Kaupungin viranhaltijoita edustivat:
Päivi Liimatainen, sivistyksen toimiala
Timo Korhonen, sivistyksen toimiala
Päivi Koivisto, sivistyksen toimiala
Jari Lohi, kaupunkirakennepalvelut
Reijo Teivaistenaho, kaupunkirakennepalvelut
Outi Savonen, sosiaali- ja terveyspalvelut
Jukka Laukkanen, sivistyspalvelut

Satu Altén, sivistyspalvelut
Paikalla oli kaikkiaan 53 keskustelijaa. Keskustelu käytiin ensin pienissä pöytäryhmissä,
joista sitten nostettiin asioita myös yhteiseen keskusteluun. Pienryhmissä palattiin myös
lokakuussa 2018 (10.10.18) pidetyn illan teemoihin (mm. kokoontumistilojen tarve
kaikenikäisille, katuvalaistus).

1. Liikenneratkaisut:
•

Hankalaksi koetaan liittymä Laajavuorentielle. Varsinkin Senja kortteleista isolle
tielle.

•

Jalkakäytävä koetaan liian kapeaksi.

•

Hiekotuksen parantaminen samaan kohtaan

•

Voitaisiinko Kortepohjan keskustan liikenneratkaisut tehdä ennen uusien
rakennuksien rakentamista alueelle?

•

Voitaisiinko uudelle koululle järjestää autoliikenne kahta kautta nykyisen yhden
sijaan?

•

Ostoskeskukselta tullaan Tilustielle liian kovaa, siihen pitäisi laittaa kolmio

•

Länsiväylälle stop merkki, valaistus ja peilejä

•

Miten Viitaniemen suunnalta tulee tänne tie tulevaisuudessa?

•

Hotellin kohdalle ja muutoinkin alueelle tarvitaan kunnolliset katetut pysäkit.

•

Alikulkukäytävän lisääminen olisi tarpeen Laajavuorentielle

•

Alueella saneerattu alikulku, joka on heti sotkettu.

•

Mopohäiriköintiä esiintyy Emännäntiellä.

•

Kortepohjankoulu siirtyy väistöön ent. Voionmaan koululle viikon hiihtoloman (viikko
9) jälkeen. Sitä ennen pitäisi selvittää, miten koululaisten kulku tuonne
väistökoululle saadaan turvalliseksi: Syrjälänkatu ja Voinmaankatu ovat
vilkasliikenteisiä katuja.

Vastaus:
Kaavoitus ja siihen liittyvä liikenteen yleissuunnittelu alueella on käynnissä. Edellä
mainittuihin asioihin pyritään saamaan mahdollisimman hyvät ratkaisut.

Laajavuorentien ja Tilustien liittymän parannussuunnittelu on käynnissä, yhtenä
vaihtoehtona on liikennevalot. Toteutusta on alustavasti mietitty vuodelle 2021.

Alun alkaen Kortepohjan asuinaluetta on koulun alueen osalta suunniteltu
autottomaksi.

2. Kortepohjan keskustan kehittäminen
Kaupunkirakennepalveluista asemakaava-arkkitehti Reijo Teivaisenaho ja Jyväskylän
Yliopiston oppilaskunnasta kiinteistöjohtaja Kimmo Moilanen kertoivat Kortepohjan
keskustan kehittämisestä:
Keskustan kehittämien vaikuttaa Jyy:n kiinteistöihin (ylioppilaskylä),
seurakuntakeskukseen, liikekeskukseen ja pysäköintialueeseen.
Tässä yhteydessä mietitään liikennejärjestelyjä, myös saattoliikenne huomioidaan mm.
koululle ja päiväkodeille.
Asukkaat olleet mukana asuinalueen kehittämisessä ja pääperiaatteet ovat selvillä.
Tässä yhteydessä pitää huomioida lisäksi alueelle määritetyt suojeluasiat.
Jyy:lle lähipalvelut ovat tärkeä asia, siksi liikekeskuksen uusi paikka voi olla myös Jyy:n
tontilla.
Ylioppilaskylän tontilla ei tulevaisuudessa ole enää pelkästään opiskelija- asuntoja.
Jyväskylän Yliopiston oppilaskunnalle on tehty liiketoimintastrategia 2019 ja se
vaikuttaa myös JYYn ratkaisuihin Kortepohjassa. Ylioppilaskylän tontilla ei
tulevaisuudessa ole enää pelkästään opiskelija- asuntoja edellyttäen, että JYY löytää
opiskelija-asumisen paikkoja kampuksen suunnalta.

Aikataulu: ennen kesää esitellään kaavoituksen yleissuunnitelmia, liikekeskuksen
kohdalle tulee uudisrakennus.
•

Ehdotuksena asukkailta tulo myös, että alueelle rakennettaisiin Kankaan malliin
yhteisparkkihalli. Pelastusajoneuvojen pääsy pihoihin pitää myös huomioida.

•

Alueen valaistusta pitää myös tässä yhteydessä parantaa. Esimerkkinä tuli
Taitoniekantie, joka on vilkas reitti myös iltaisin ja öisin etenkin opiskelijoille.

Vastaus valaistukseen:
Ulkovalaistuksen osalta voi todeta, että noudatamme koko kaupungin alueella
lautakunnan hyväksymiä ohjausperiaatteita. Muutamilla alueen asuinkaduilla valaistus
saneerataan lähivuosina.

3. Linja-autoyhteydet
•

Asuinalueelta puuttuu bussilinja Kyllön terveysasemalle. Kaikille asukkaille
mahdollisuus.

•

VIP linkkin toimintaa kehitettävä edelleen, erittäin hyvää. Nyt vähän liian isot alueet.

•

Vip linkki kulkemaan Kyllöön.

•

Linjan 25 kulku pitäisi saada ympyrän muotoon rengaslinjaksi, liikennöimään
Kyllöön sekä Seppälään.

Vastaus:
Jukka Hämäläinen kertoi, että uusia alueita on tulossa bussiliikenteelle. Linjatarjontaa
kehitetään. Tarpeet muuttuvat. Vuonna 2024 tulee uusi joukkoliikennesuunnitelma.

4. Ulkoilu-, liikunta- ja virkistysalueet
•

Haukanniemen ulkoilualueen säilyttäminen koetaan erittäin tärkeäksi. Huolena on
alueen täydennysrakentaminen. Eihän näköaloja pilata.

•

Laajavuoren alue, varsinkin karavaanarialue sekä Vuorilammen tilanne huolestuttaa
asukkaita. Varsinkin Vuorilammen alue koetaan nyt häpeäpilkuksi ja
vaaralliseksikin: lasinsiruja ja sotkua. Yrittäjän kanssa pitää tehdä yhteistyötä ja
saada Vuorilammelle kunnon laituri.

•

Ja savusauna takaisin.

•

Laajavuoren alue on nykyään maksullinen ja siksi huoli esimerkiksi lasten
liikkumisesta on aiheellinen.

•

Asuinalueella ei ole uimarantaa ja siksi Vuoriranta pitää laittaa uimarannaksi.

•

Eerolanlahdessa käydään uimassa, vaikka se ei ole virallinen uimaranta.

•

Eerolan puisto on hyvä alue ja kesäasukit eli lampaat ovat hyvä juttu. Mutta alue
muuten on huonolla ylläpidolla. Alueella sijaitseva kosteikko on loistavapaikka.

Kaupungin toimesta alueella huolehditaan osittain nurmikonajosta, miksei kosteikon
alueella?
•

Pumppaamon alue on ohikulkijoiden mielestä ruma ja se kaipaa siistimistä.

•

Lämpökeskuksen tilanne?

•

Frisbeeradan maasto on kulunut.

•

Nuorille toivotaan maalausseinää.

•

Lisäksi toivotaan koripallokenttää.

•

Katutaidettakin toivottaisiin.

•

Tarvitaan yhteisiä sisätilojakin, pois ikäjaottelu tila-asioissa.

Vastaus:
Uuden Kortepohjan päiväkotikoulun myötä alueelle tulee toimiva ja hyvä lähiliikuntapaikka.
Myös päiväkotikoulun tiloja voi kysellä alueen asukkaiden käyttöön.
Tilat on suunniteltu sillä tavoin, että ne mahdollistavat myös nuoripalveluiden toiminnan
siellä.

Kehityssuunnitelmaa Laajavuoren alueelle tehdään parasta aikaa. Se on valmis
kesään mennessä. Alue kuuluu Laajarille, mutta suunnitelmaa tehdään yhdessä,
asukasyhdistyksen ja kaupungin kanssa. Vuorilammelle on esitetty uimarantaa, mutta
sen sijaintipaikka muuttuu.

Kaupungin palautekanavaan kannattaa aina vielä asuinalueella esiin tulleet
laiminlyönnit.
Esimerkiksi rantojen hoito, virkistysalueiden laiminlyönnit.

Hyviä asioita Kypärämäki- Kortepohja alueella:
Hienoa, kun luonto on lähellä. Jatkossakin pitää muistaa Green Care.

Alueelle tulossa uusi päiväkotikoulu ja lähiliikuntapaikka. Ja asuinalueen keskustaa
kehitetään.
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.

Kypärämäki- Kortepohjan alueen asukkailta kiitos siitä!

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:

19.2.2020 Kantakaupunki
Pääkirjasto, Minnansali, Vapaudenkatu 39-41, 40100 Jyväskylä

4.3.2020 Huhtasuo
Kangasvuoren päiväkotikoulu, Kangasvuorentie 12, 40320 Jyväskylä

25.3.2020 Vaajakoski - Jyskä
Oravasaaren koulu, Oravasaarentie 752, 41630 Oravasaari

Loppukommentti:
Heta Aho Kortepohjan asukkaista ja Arto Lampila päättäjien edustajana.
Kiitos runsaasta keskustelusta. Toivotaan, että esille nousseet asiat viedään eteenpäin ja
ne etenevät.

Keskustelussa tuli esiin hienoja asioita Kypärämäki- Kortepohjan suuralueelta.

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

