
31.10.2018 Iltakahvit kuntapäättäjien kanssa, Keltinmäki -Myllyjärvi 
 
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela ja Hannu Mäntylä Keltinmäen 
asukasyhdistyksestä avasivat illan. 
 
Kuntapäättäjistä mukana keskustelemassa olivat: 

Meri Lumela kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
Eila Tiainen  kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja 
Juha Suonperä kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja 
Tuulikki Väliniemi kaupunginvaltuusto 
Irma Hirsjärvi kaupunginvaltuusto 
Jarno Kemiläinen kaupunginvaltuusto  
Marika Visakorpi kaupunginvaltuusto 
 

Kaupungin viranhaltijoita edustivat: 
Hanna Tenhunen  konsernihallinto 
Jukka Laukkanen  konsernihallinto 
Eino Leisimo sivistyksen toimiala 
Tuula Smolander kaupunkirakenteen toimiala 
Outi Savonen perusturvan toimiala 
Risto Kähkönen  sivistyksen toimiala 
Hannele Murtomäki sivistyksen toimiala 
Reijo Teivaistenaho kaupunkirakenneteen toimiala 
Paula Liimatainen sivistyksen toimiala 
 

Asukasiltaan osallistui kaikkiaan 57 keskustelijaa. Keskustelu käytiin pienissä 
pöytäryhmissä, joista kustakin nostettiin yksi tai kaksi kehittämisenkohtaa yhteiseen 
keskusteluun. 
 
Alueen hyvinä puolina keskustelijat nostivat esiin kirjastopalvelut, omatoimiaukioloajat 
täydentävät palvelua hyvin. Myös päiväkeskus sekä Keltinmäen asukasyhdistyksen 
ylläpitämä kohtaamispaikka Keltinmäen Keidas ovat alueella tärkeitä. Esiin nostettiin myös 
luonnon läheisyys, monipuoliset liikuntamahdollisuudet ja leikkipaikat. 
 
Kehitettäviksi asioiksi asukkaat nostivat seuraavaa: 
 
Yleisilme ja viihtyisyys 

 kasvojen kohotusta alueelle, rakennuksiin väriä ja ulkoista ehostusta 

 kaiteita vinossa, lisää roskiksia  
o Kotasenpolun varteen lisätään roska-astioita loppuvuoden 

aikana 

 Salen pysäkin tienoo epäsiisti, kenelle vastuu sen siistinä pitämisestä 
kuuluu? 

o urakoitsijaa on muistutettu tyhjennyksistä ja katokseen lisätään 
toinen astia 

 koirankakkapussitelineitä lisää alueelle, nyt sellainen on Jussinparran 
leikkipuiston kohdalla 

 epäsiisti talo Jussinparran alapäässä 
o talon purkamisesta on tehty sopimus 

 Valon kaupunki tapahtuman ulottaminen lähiöihin 



 koirapuistoon toivotaan valoja 
o koirapuisto ei ole kaupungin ylläpidossa 

 talvikunnossapito sivukaduilla riittämätöntä 

 kenelle ilmoitetaan ojissa lojuvista hylätyistä polkupyöristä? 
o yleisillä alueilla olevista palvelupiste Hannikaiseen 

 tervaleppämetsikön kunnostamista toivotaan 

 Voisiko Kotalammen puhdistaa?  
o akuuttia tarvetta veden puhdistamiselle ei ole.  
o kaupungilla on Jyväskylän energian kanssa käynnissä 

suunnittelu hulevesien johtamisesta nopeammin eteenpäin, jotta 
lampi ei tulvisi keväisin. 

 
Nuorisotila/ tilat alueella 

 Nuorisopalvelut ovat luopuneet kirjaston alakerran tilasta. Nuorisotyö 
siirtynyt Kilpisen koulun yhteyteen. 

 Nuoriso-ohjaajat lisäävät liikkuvaa nuorisotyötä, pyritään menemään 
sinne missä nuoret ovat. 

 Voisiko nuorisotilatoimintaa järjestää alueella vaikka joinakin iltoina 
viikossa? Tilojen yhteiskäyttö!  

o Päiväkeskuksen tila? Nuorisopalvelut tulevat jatkossa toimimaan 
samassa tilassa. 

 senioritalo halutaan alueelle  

 missä voisi tiedottaa Komeettojen kentän vapaista vuoroista 
 

Turvallisuus 

 Ylinopeus Keltinmäen keskustan alueella sekä Mäyrämäentien kovat 
nopeudet huolestuttavat 

 Mopoilu Kotasenpolulla aiheuttaa vaaratilanteita 

 Haperontiellä kovia ajonopeuksia, sinne halutaan hidastetöyssyjä. 
o hidastetoive on pisteytetty jo aiemmin. Kohde on sijalla 50, joten 

hidasteen toteutus ei ole todennäköistä. Tarkastellaan 
nopeusrajoituksen laskemista. 

 
Joukkoliikenne 

 Bussiyhteys Kortepohjan suuntaan hankala. Keltinmäki ja Kortepohja kuuluvat 
samaan alueseurakuntaan, ”rinkulareittiä” jolla pääsisi alueelta toiselle toivotaan. 

o On totta, että Keltinmäen ja Kortepohjan välillä ei ole suoraa linjaa 
alueiden välillä. Tällaisia ongelmia meillä on myös muilla alueilla tai 
alueiden välillä. Liikkumisen määrä ei riitä järkevän linjaston luomiseen 
kaikkien eri alueiden välillä. Tätä olemme pyrkineet korjaamaan 
vaihtoyhteyksillä, muun muassa Kortepohjasta pääsee hyvin keskustan 
suuntaan ja vaihtamalla autoa esimerkiksi Voionmaankadun pysäkillä 
pääsee siitä linjalla 27 Keltinmäkeen, ja päinvastoin.  

 

 Bussin vaihtoaika lyhyt (yksi tunti), esimerkiksi Turussa vaihtoaika on kaksi tuntia. 
o Vaihtoaika on Jyväskylän seudulla rajattu 1-2 vyöhykkeen matkoilla 

tuntiin ja 3-4 vyöhykkeen matkoilla kahteen tuntiin. Lähtökohtana on 
ollut arvio siitä, että yhdensuuntainen matka pystytään tekemään 
pääsääntöisesti tuon vaihtoajan sisällä. Aikarajaus on vain kertalipuissa 



ja arvolipulla matkustettaessa. Kausilipulla kulkijoilla matkojen määrää 
ei ole rajattu. Samansuuntaisia aikarajauksia on myös muilla 
useamman vyöhykkeen kaupunkiseuduilla. Turku on siinä mielessä 
poikkeus, että siellä koko paikallisliikennealue on yhtä vyöhykettä, joten 
kahden tunnin vaihtomatka on perusteltu. 

 

 Voisiko vuoron 12 ja 27 aikatauluja ”väljentää”, nyt lähtöajat hyvin lähekkäin? 
o On totta, että Keltinmäessä ajetaan osalla vuoroista lähekkäin, muttei 

silti peräkanaa. Arkisin M-P autot lähtevät klo 07.00-18.00 Keltinmäestä 
05,10,25,30,45,50 yli tasatunnin, eli kuusi kertaa tunnissa. Iltaisin ja 
viikonloppuisin autot lähtevät tasaisemmin 15,25,45 ja 55. 
Keltinmäessä ei ole ollut vielä hetki sitten näin hyvä tilanne. Linja 12 ei 
ajanut sinne aina, jonka vuoksi tarjonta oli arki-iltaisin kello 18.00 
eteenpäin sekä viikonloppuiltaisin vain kaksi kertaa tunnissa.  Linjan 12 
reittiin ja aikatauluihin tehtiin muutoksia, jotta esimerkiksi 
Keltinmäkeläiset saisivat lisätarjontaa alueelle.  Keltinmäestä 
liikennöivien linjojen aikatauluihin vaikuttavat myös muut linjat, jotka on 
otettava huomioon aikataulujen suunnittelussa. Linjan 12 aikataulut on 
suunniteltava siten, että se ei aja päällekkäin linjan 25 kanssa 
keskusta-Kangaslampi-keskusta välillä, mikä vaikuttaa oleellisesti 
Keltinmäen lähtöaikoihin. Linjan 27 aikatauluissa on otettu huomioon 
linjan 1 ja 2 aikataulut Mustalampi-Keltinmäki-keskusta välillä, sillä 
molemmat linjat tarjoat rungon aikataulutarjontaan välillä 
keskussairaala-Rautpohja-keskusta.  Tässä kohtaa tasaisempaa 
vuoroväliä on vaikea toteuttaa, koska moni muu linja ja aikataulu 
kytkeytyy samaan kokonaisuuteen. 

 
Jatkoaskeleet: 

o keskustelusta kirjattu muistio julkaistaan kaupungin Osallistu ja vaikuta 
sivuilla www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat  

o samaan osoitteeseen kootaan myös vastauksia/ kehitystoimenpiteitä, 
joilla vastataan illassa esiin tuotuihin asioihin 

o Avoimet iltakahvitilaisuudet jatkuvat eri puolella kaupunkia. 
  

ke 14.11. Keljonkangas, Keljonkankaan koulu, Aapistie 2 
 
Illan fasilitaattorina (vetäjänä) Jukka Laukkanen, p.040 575 8260 
kirjaajana asukasyhdyshenkilö Hanna Tenhunen, p. 050 311 8980  
 

 

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

