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Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela ja Alakaupungin asukasyhdistyksen
hallituksen puheenjohtaja Eero Kuusela avasivat illan. Pöytäkunnittain käytiin keskustelua
keskustan alueen hyvistä puolista ja kehittämisen kohdista. Mukana keskustelemassa oli
kolmisenkymmentä ihmistä. Yhteiseen keskusteluun nostettiin seuraavat asiat:
Tourujoki:
 Tourujoen alue nähdään keskustan keuhkona ja helmenä.
 Kehävihreä –linja koetaan hyvänä.
 Joelle ei suositella radikaaleja raivaustoimenpiteitä, ”viidakkomaisuus” kuuluu joen
luonteeseen. Kaatuneet puut osaltaan ehkäisevät eroosiota.
 Ailakinkadun nurkilta voisi kaatuneita puita ym. raivata pois (ei ole
luonnonsuojelualuetta). Kaatuneet puut voivat olla vaaraksi myös alueella liikkuville.
 Tourujoen varressa epäillään käytävän myös huumekauppaa.
 Tourujoen ylittävän kevyen liikenteen väylän, ”Tuonelan sillan”, suunnitelma herätti
keskustelua. Koettiin muun muassa, että silta tuhoaisi kauniin alueen.
 Uusimmissa suunnitelmissa sillan linjausta on siirretty kauemmaksi hautausmaaalueen reunasta aivan puiston eteläosaan (täydennys muistioon 22.5.2018)
 Tulevat asukas- ja työpaikkamäärät tulevat tarvitsemaan kulkuväylän (Kankaalta
keskustaan ja toisin päin). Kinakujan silta ei riitä liikennemäärälle.
 Kankaankatua pitkin johtava reitti olisi myös mahdollinen, sitä olisi syytä ainakin
selvittää.
Kävelykatu:
 Kävelykatu on perustettu vuonna -95. Alkuun alue on koettu hyvin viihtyisänä.
Nykyään päihteiden, mm. huumeiden käyttö näkyy alueella, erityisesti
Nikolainkulman ja Sokkarin välissä.









Päihteiden käyttö on lyhyellä aikataululla lisääntynyt huomattavasti keskustan
alueella. Muutos on suuri aiempaan verrattuna ja sen eteen pitää etsiä ratkaisuja
yhdessä.
Alueella pyörivät päihtyneet tarvitsevat apua
o asiasta käyty keskustelua mm. poliisin kanssa.
o on hankittu kameravalvontajärjestelmä, mikä lisää keskustan alueen
turvallisuutta
Keskustan alue on näivettynyt. Alueet epäsiistejä ja roskaisia, mikä osaltaan lisää
välinpitämättömyyttä.
o Keskustan houkuttelevuutta pitäisi lisätä, tuoda lisää palveluita ja toimintaa
Tyhjät liikehuoneistot keskustan alueella
o Tavoitellaan yhteisiä aamukahveja yrittäjien ja kiinteistöjen omistajien
kanssa.
o Keskustan alueen kiinteistöjen ja maan omistajat ovat yksityisiä ja näin ollen
keskustan alueen kehittäminen kaupungin toimesta on hidasta.
penkkejä halutaan lisää keskustan alueelle

Tori:
 Miten uusi tori tulee toimimaan, vanhan torin käyttö vähäistä. Siirto uuteen
paikkaan tapahtuu aikaisintaan parin vuoden kuluttua.
o Valtiontalon rakentaminen katkaiseen Vapaudenkadun käytön
väliaikaisesti. Joukkoliikenneterminaali väistyy siksi aikaa tulevan uuden
torin paikalle
 Toripaikat hinnoiteltu kalliiksi. Kaivataan ilmaisia(kin) myyntipaikkoja
o Huhtikuun aikana maksuttomia toripaikkoja on tarjottu.
 Torin paikka on todettu paremmaksi (muissa kaupungeissa), kun se on
joukkoliikenteen risteyspaikkojen läheisyydessä.

Muistio ja vastauksia illan aikana esiin nousseisiin kysymyksiin viedään kaupungin
osallistu ja vaikuta –sivuille https://www.jyvaskyla.fi/osallistu/tyokalut/illat . Vastauksista
tiedotetaan myös alueen asukasyhdistyksen kautta.
Illan fasilitaattorina (vetäjänä) Jukka Laukkanen, p.040 575 8260
kirjaajana asukasyhdyshenkilö Hanna Tenhunen, p. 050 311 8980

