Iltakahvit kuntapäättäjien kanssa Tikkakoski-Nyrölä
suuralueella 9.10.2019
Kehittyvä Tikkakoski ry:n puheenjohtaja Marika Vanhala avasi illan kaupunginhallituksen
ensimmäisen varapuheenjohtajan Juha Suonperän kanssa.
Kuntapäättäjistä mukana keskustelemassa olivat:
Juha Suonperä
Tuulikki Väliniemi
Jyri Ylönen
Jari Colliander
Jorma Holmstedt
Kaupungin viranhaltijoita edustivat:
Eila Ahvenainen

perusturvan toimiala

Tarja Ahlqvist

sivistyksen toimiala

Risto Kähkönen

sivistyksen toimiala

Tuija Pajunen

kaupunkirakenteen toimiala

Vesa Rajaniemi

kaupunkirakenteen toimiala

Janne

kaupunkirakenteen toimiala

Kari Häkkinen

sivistyksen toimiala

Jarmo Saikkonen

sivistyksen toimiala

Kirsti Tuuri

sivistyksen toimiala

Jukka Laukkanen

sivistyksen toimiala

Hanna Tenhunen

sivistyksen toimiala

Paikalla oli kaikkiaan 50 keskustelijaa. Keskustelu käytiin ensin pienissä pöytäryhmissä,
joista sitten nostettiin asioita myös yhteiseen keskusteluun. Pienryhmissä palattiin myös
huhtikuussa 2018 pidetyn illan teemoihin.

Kokoontumistilat
Tikkakoskella on paljon seuroja ja yhdistyksiä, joilta puuttuu kokoontumistiloja. Tarvetta
tiloille on sekä ilta- että päiväaikaan.

Kaupungin tilat ovat maksuttomia muun muassa silloin kun kyseessä on peruspalvelua
tukeva, yleishyödyllinen kansalaistoiminta, jonka toteuttajina ovat asuinalueen yhteisöt ja
järjestöt tai kun kyseessä on paikallinen, yhteisöllisyyttä lisäävä asukas- ja kylätoiminta,
jonka toteuttajina ovat alueen yhteisöt ja järjestöt. Tikkakoskella kaupungin tiloja löytyy
esimerkiksi:
•

Tikkakosken hyvinvointikeskus osoitteessa Myllylammenkatu 6. Mahdollista saada
käyttöön tiloja myös päiväaikaan. Niitä voi tiedustella puhelimitse numerosta
014 266 3961. Myös hyvinvointikeskuksen sivuilta löytyy lisätietoja.

•

Nuorisotila NuoTikka osoitteessa Kirkkokatu 3. Tiedustelu numerosta 014 266
4225. NuoTikalla on myös nettisivut.

•

Koulutiloja voi kysyä käyttöön rehtorilta. Koulujen keittiötilat varataan Kylän
Kattaukselta (nettisivut) ja liikuntatilat Liikuntapalvelukeskukselta (nettisivut).

•

Kummunmäen päiväkodin käyttömahdollisuutta yhdistyskäyttöön kysyttiin myös,
mikä sen tilanne mahtaa olla?

Uimahalli ja lukio
Tammikuussa 2019 (?) on jätetty kuntalaisaloite pohjoisen Jyväskylän uimahallin
tarpeesta.
•

Kolmas uimahalli antaisi kaupungille väljyyttä myös uimahallien kunnossapidon
toimille.

•

Uimahallihanke kohdistuisi kaikenikäisiin ihmisiin ja on senkin vuoksi kannatettava.

•

Aalto Alvariin taikka Wellamoon pääsee Tikkakoskelta vain kahta bussia
käyttämällä, mikä on aikaa vievää ja haasteellista erityisesti lapsille.

•

Perjantain maksuton kuljetus uimahallille palvelee vain aikuisia.

•

Myöskään Laajavuoren kylpylään ei ole kätevää bussivuoroa.

•

Lukion puuttuminen aiheuttaa hankaluutta, opiskelijoille tulee pitkät päivät matkojen
ja bussien odotusaikojen vuoksi.

Bussivuorot
•

Linjan 22M toivottaisi kulkevan useammin.

•

Linjan nro 22:n reitti on muuttunut, se ei enää kulje Länsirannan kautta. Tämä tuo
haasteita kulkemiseen paitsi asukkaille, myös varusmiehille.

•

Tunnelimäessä tarvitaan lisää pysäkkejä. Toivotaan, että pysäkkejä olisi
pidemmällä matkalla kuten kirjastoautolla.

•

Kesäaikaan toivotaan bussia kulkemaan Kuikan lavan ja Ränssin kievarin kautta.

Vastaus:
o

Toive Linjan 22M vuorojen lisäämisestä, sekä Kuikan lavan / Ränssin kievarin
kesäaikaisesta liikenteestä otetaan huomioon tulevien kausien aikataulu- ja
reittisuunnittelussa mahdollisuuksien mukaan.

o

Linjan 22 ajaminen Länsirannalla loppui 8.8.2019. Tämän jälkeen yhdessä
Ilmavoimien esikunnan kanssa on keskusteltu asiasta ja Länsirannalle on
järjestetty osa linjan 22 vuoroista, joita on pyydetty esikunnan puolesta, jotta
varusmiehet pääsisivät lähemmäksi esikuntaa.

o

Linja 22M sekä linja 36 palvelevat vielä Länsirantaa, joten arkisin on olemassa
olevaa liikennettä alueen asukkaille. Viikonloppuisin Länsirannan käyttäjämäärät
olivat sen verran vähäisiä, että erillistä liikennettä ei taloudellisista syistä tässä
kohtaa nähty järkeväksi sinne järjestää, kun linjan 22 reitti muutettiin kulkemaan
lähempää Tunnelimäen asuinaluetta, jossa tällä hetkellä asuu lähes viisi kertaa
enemmän väkeä kuin vanhalla Länsirannan lenkin reitillä.

o Linjan 22 reitti muuttui 8.8.2019 alkaen siten, että Tunnelimäen asukkaat
voisivat käyttää sitä. Lähin pysäkki Tunnelimäkiläisille on Koulukadun/
Jukolantien risteyksessä. Tämän lähemmäksi ei ole toistaiseksi mahdollisuutta
eikä suunnitelmia ajaa Tunnelimäkeä. Uusi pysäkki on tulossa linjan 22 uudelle
reitille mahdollisesti vielä tänä vuonna Hakakatu 8:n kohdalle.

Uimarannat
•

Kuikasta ja Nyrölästä on lakkautettu uimarannat.

•

Vaajakosken Hupelissa lakkautettu uimaranta on saatu kyläläisten käyttöön
maankäyttösopimuksella kaupungin kanssa.

•

Monilla ylläpidetyillä rannoilla on penkkejä, niitä toivotaan myös Myllylammen
uimarantaan.

•

Kieltokylttiä (ei koiria, ei hevosia) toivotaan Kumpulammen rantaan. Rantaa
toivotaan viralliseksi uimarannaksi, Liinalammen puolen asukkaille tämä on lähin ja
luontevin ranta. Laituria toivotaan siihen takaisin.

•

kuntolatua toivotaan takaisin.

Vastaus:
o Kaupungin liikuntapalvelujen hoidossa on 34 rantaa.
o Virallisilla uimarannoilla ei eläimiä saa uittaa. Sellaisilla rannoilla, jotka eivät ole
kaupungin ylläpidossa kylttejä laitetaan harkiten.
o Kolmisoppisen ranta ja Leppälahden ranta ovat paikallisten yhdistysten
hoidossa. Kaupungilla on niissä vastuulla jätehuolto ja joidenkin rakenteiden
kunnossapito.
o Maanomistajuusasian vuoksi latu ei ole ollut mahdollinen.

Koirapuisto
•

Tikkakosken asukkaiden toimesta on tarjottu koirapuiston toteutukseen talkootyötä,
kaupungilta tarvittaisi rahaa, mutta sitä ei ole myönnetty. Suunnitelmat toteutukseen
olisi valmiina.
o Viherpalveluohjelma Kymppi V:ssä on ollut koirapuistosuunnitelma vuodelle
2021, jolloin siihen olisi raha varattuna.
o Asiaa luvattiin selvitellä ja edistää kaupunkirakennepalveluissa, Tuija Pajunen
on yhteydessä toimijoihin.

Kevyen liikenteen väylä Palokan suuntaan
•

Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylä asiasta on tehty, ELY -keskuksen päätöksen
myötä väylä on tulossa.

•

Vuoden 2019 aikana ELY -keskus ja kaupunki tekevät suunnitelman myös
Autiokankaantien kevyen liikenteen väylälle.
o Kehittyvä Tikkakoski ry valvoo suunnitelmien etenemistä

•

kevyen liikenteen väylien pinnoitukset ovat huonossa kunnossa monella suunnalla

•

opasteita kaivataan myös lisää kevarien varrelle

•

Epäselvyyttä oli siitä, mille taholle kuuluu kevyen liikenteen väylän auraus
Martinkadulla taloyhtiö Rintamakodon kohdalla.

Vastaus:
o Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylä asiasta on tehty, ELY -keskuksen
päätöksen myötä väylä on tulossa.

o Vuoden 2019 aikana ELY -keskus ja kaupunki tekevät suunnitelman myös
Autiokankaantien kevyen liikenteen väylälle.
o ELY ja Jyväskylän kaupunki suunnitteluttavat parhaillaan kevyen liikenteen
väylää, joka toteutuessaan yhdistää Tikkakosken ja Puuppolan pyörätiet
(Autiokankaantien pohjoisosa – Mehtolantie). Toteutus pyritään ainakin osittain
kytkemään Kirri-Tikkakoski hankkeeseen. En tiedä mihin päätökseen
ylemmässä ranskalaisessa viivassa viitataan, sillä tietääkseni toteutuksesta ei
ole toistaiseksi tehty päätöksiä. Toteutus tarkentuu Väyläviraston, ELYkeskuksen ja Jyväskylän kaupungin välisissä neuvotteluissa ja
yhteistyöprosesseissa. Kyseiset kevyen liikenteen väylät tulevat näillä näkymin
olemaan jatkossakin tienpitäjän (ELYn) hallinnoimia, joten tarkempia tietoja
kannattaa tarvittaessa kysyä ELY-keskuksesta.

Kylän siisteys ja turvallisuus
•

Tikkakosken alueen ilmoitustaulut ovat huonokuntoisia, kaivataan uusimista.
Uusimisen yhteydessä toivotaan huomiota taulujen pintamateriaaliin, nastan pitää
upota.

•

Asuntomurrot lisääntyneet, katujen pimeys yöaikaan lisää turvattomuutta.

•

Viikonloppuisin valot sammuksissa klo 5, arkena syttyvät silloin?

•

Syksyn pimeimpänä aikana toivottaisiin valojen palavan läpi yön.

•

Tikkakosken keskustan ja torin kehittäminen käynnistyy vuonna 2020. Suunnittelun
yhteydessä tullaan järjestämään asukastilaisuuksia, joiden kautta on mahdollisuus
osallistua ja vaikuttaa.

Vastaus:
o

Tikkakosken alueelta on uusittu ne ilmoitustaulut, jotka ovat olleet Liikenne- ja
viheralueiden tiedossa. Ongelmana on ollut se, että Jyväskylän Maalaiskunnan
aikaisia ilmoitustauluja ei ole merkitty kartoille. Uusimatta olevista
ilmoitustauluista voi ilmoittaa Palvelupiste Hannikaiseen. Uusimisten yhteydessä
tarkistetaan tauluverkoston kattavuutta siten, että palvelu olisi mahdollisimman
tasapuolinen eri puolilla kaupunkia. Taulujen paikkoja tarvittaessa siirretään
siten, että ne palvelevat yksittäisen asuntokadun sijasta laajempaa aluetta.
Ilmoitustaulujen taulupintana käytetään harmaaksi maalattua filmivaneria, joka
on huomattavasti kestävämpää kuin aikaisemmin käytetyt tuulensuojalevyt.

Kiinnitys onnistuu nitojalla tai teipeillä. Lisätietoja ilmoitustauluista on koottu tälle
nettisivulle.
o Asuntoalueiden valaistuksen yösammutus otettiin käyttöön
Kaupunkirakennelaitakunnan tekemällä päätöksellä vuonna 2013. Päätöksen
valmistelun yhteydessä käytiin keskustelua myös poliisin kanssa. Poliisin kanta
oli tuolloin, että valojen sammutuksen uskotaan jopa vähentävän rikollisuutta,
kun poikkeava käytös huomataan selvemmin. Englannissa ja Walesissa on
tutkittu vuonna 2015 yösammutusten vaikutusta rikollisuuteen ja
liikenneonnettomuuksiin. Johtopäätökset ovat, ettei harkituilla sammutuksilla
saavutetaan merkittäviä säästöjä energiassa ja hiilidioksidipäästöissä, eikä ne
lisää onnettomuuksia tai rikollisuutta. (Linkki tutkimukseen)
o Jyväskylän ulkovalaistuksen ohjausperiaatteita tarkennettiin vuonna 2016 siten,
että sitä mukaa, kun valaistus muutetaan LED tekniikaksi käytetään tekniikan
mahdollistamaa valaistuksen yöaikaista himmentämistä. On totta, että pimeys
lisää turvattomuuden tunnetta, mutta rikollisuuden tai onnettomuuksien
lisääntymiseen sillä ei ole Jyväskylässäkään todettu olevan negatiivistä
vaikutusta. Asukaskyselyissä valaistuksen sammuttamisella ja himmentämisellä
tehtävät energiansäästöt on myös todettu kuntalaisten mielestä hyväksyttäväksi
tavaksi säästää energiaa ja pienentää hiilidioksidipäästöjä. Lisätietoja
Jyväskylän ulkovalaistuksen ohjausperiaatteista Jyväskylän kaupungin sivuilta.

Nuorisotila
•

Nuorisotila ei ole auki viikonloppuisin

•

Nuoret kokoontuvat koulun pihassa, mikä aiheuttaa huolta

Vastaus:
o Nuotikan tilat ovat auki kolmesti viikossa.
o Alakoulupäivät ovat hiljaisia, päivä ei sovi kaikkien kohderyhmässä olevien
lukujärjestykseen. Ajankohtaa ei kuitenkaan voi muiden toimintojen takia siirtää
muille päiville.
o Nuorten illoissa kävijämäärät taas hiljaisen syyskuun jälkeen selvässä
nousussa, parhaimmillaan ti 8.10. 54 nuorta illassa.

o Yhteistyö koulun kanssa toimii pienryhmien, elämysliikuntakurssin ja
koulupäivystysten kautta hyvin.
o Alueellisen nuorisotyön nuorisotila ovat pääsääntöisesti avoinna 3 iltaa viikossa
ja lisäksi tilakohtaisesti iltakahviloita on 1 – 3 pe iltaa kuukaudessa. Tikkakosken
helluntaiseurakunta on aloittamassa iltakahvilatoimintaan yhteistyössä
nuorisopalveluiden kanssa yhteisillä pelisäännöillä. Nuorisopalvelut jatkaa
mielellään keskustelua alueen toimijoiden kanssa. mahdollisesta yhteistyöstä
liittyen nuorisotilojen toimintojen lisäämiseksi.
o Tilatoiminnan lisäksi nuorisonohjaajat toimivat mm. noissa koulupäivystyksissä
ja pienryhmien vetäjinä.

Lopuksi
Illan lopuksi todettiin, että Tikkakoskella on loistava matonpesupaikka. Liikunta alueet
koulun ympäristössä saavat niin ikään kiitosta asukkailta. Hienoa on, että kaupungin
päättäjät ja viranhaltijat tulevat paikan päälle keskustelemaan paikallisista asioista ja
kuuntelemaan asukkaita.

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
Avoimet iltakahvitilaisuudet jatkuvat eri puolella kaupunkia. Vuoden 2019 viimeiset kahvit
nautitaan marraskuussa 2019 Kuokkalan suuralueella.
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Illan vetäjänä toimi erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen ja muistion kirjasi
osallisuuskoordinaattori Hanna Tenhunen.

