
Iltakahvit Jyväskylän kuntapäättäjien kanssa Keljon 

suuralueella 
 

Iltakahvit Jyväskylän kuntapäättäjien kanssa -asukastilaisuus järjestettiin Keljon 

suuralueella keskiviikkona 4.11.2020 klo 18-20. Tapahtuma järjestettiin etänä Zoom-

alustalla, mutta tapahtumaan oli mahdollista osallistua myös Keljonkankaan koululta. 

Yhteensä osallistujia oli noin 40. Erikoissuunnittelija Antti Rajala avasi illan ja kuljetti 

keskustelua eteenpäin. 

Kuntapäättäjistä mukana keskustelemassa olivat: 

Jari Colliander 

Irma Hirsjärvi 

Katja Isomöttönen 

Arto Lampila 

Meri Lumela 

Tuija Mäkinen 

Tuulikki Väliniemi 

Jyri Ylönen 

Kaupungin viranhaltijoita edustivat: 

Tuula Smolander Kaupunkirakennepalvelut 

Reijo Teivaistenaho Kaupunkirakennepalvelut 

Sari Välimäki Konsernihallinto 

Mari Aholainen Sivistyspalvelut  

Satu Altén  Sivistyspalvelut 

Hilda Hakkarainen Sivistyspalvelut 

Marja Hänninen-Helin Sivistyspalvelut 

Antti Rajala   Sivistyspalvelut 

Tuija Rasinen Sivistyspalvelut 

Katariina Soanjärvi Sivistyspalvelut 

Eila Ahvenainen Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Outi Savonen Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Tiina Tuukkanen Sosiaali- ja terveyspalvelut 



Alueen vahvuudet 

 

Ensimmäisen pienryhmäkeskustelun aiheena olivat asuinalueen vahvuudet, joita käsiteltiin 

myöhemmin myös yhteisessä keskustelussa. 

• Sijainti 

o Luonnonläheinen alue suhteellisen lähellä keskustaa 

o Hyvät liikenneyhteydet eri suuntiin 

 

• Palvelut 

o Alueella on hyvät päiväkodit ja koulut, sekä kerhotoimintaa lapsille 

o Suuret marketit, joiden yhteydessä pienempiäkin liikkeitä 

o Matonpesupaikka keskeisellä paikalla 

 

• Turvallisuus 

o Alue on kasvava ja kehittyvä, mutta silti rauhallinen ja turvallinen paikka asua 

o Yhteisöllinen ilmapiiri 

 

• Ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet 

o Monia harrastusmahdollisuuksia, myös esimerkiksi frisbee-golf -rata 

o Pururata käytössä myös ilta-aikaan, muutenkin hyvät lenkkipolut 

o Hyvä uimaranta, jossa on myös avantouintipaikka 

o Talvisin jäädytettävä urheilukenttä, jossa on lämmitetty pukukoppi 

 

Kehittämisen kohtia 
 

Toisessa pienryhmäkeskustelussa pohdittiin, miten aluetta voitaisiin kehittää. 
 

• Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen 

o Tilaisuudessa nousi keskusteluun metsäalueen turmeltuminen Kaijanlammen 

lähellä 

▪ Vastaus: Alueen voimalinjan reunapuustoa on poistettu kaupungin 

alueella sähköyhtiön toimesta. Käsitelty alue on sivunnut 

suojelualuetta. Valitettavasti tehdystä työstä on jäänyt 

maastovaurioita. Sekä kaupunki että työn suorittanut sähköyhtiö 

pahoittelee tilannetta. Vauriot tullaan korjaamaan viimeistään, kun 

maa on kuivahtanut ja korjaustyöt ovat mahdollisia pakastumisen 

myötä. 

o Keljossa on upea metsäalue, toiveena olisi, ettei Kauramäen jälkeen enää 

kaadettaisi metsää uudeksi asuinalueeksi, sillä metsän läheisyyttä toivotaan 

alueelta jatkossakin. 

 

 

 



• Liikennejärjestelyt 

o Suunnitelmissa on ollut rakentaa kevyenliikenteenväylä Hakalantien ja Keljon 

koulun välille, joka lyhentäisi koulumatkaa 500 metriä. Kulku tapahtuu tällä 

hetkellä tienpiennarta pitkin ja on siksi turvatonta. Väylää ei ole kuitenkaan 

vielä rakennettu. 

▪ Vastaus: Kyseisen yhteyden rakentaminen ei ole ollut 

investointiohjelmissa. Selvitellään yhteyden tarvetta suhteessa 

käyttäjämäärään ja tehdään sen jälkeen päätökset mahdollisesta 

toteuttamisesta. 

o Kevyenliikenteenväylillä ajellaan myös mopoilla ja sähköskoottereilla, mutta 

väylillä ei ole eroteltu jalankulkua ja nopeampaa liikennettä. Tämä aiheuttaa 

vilkkaina aikoina vaaratilanteita. 

o Koulun ympäristö koetaan liikenteen osalta vaaralliseksi etenkin ruuhka-

aikaan. Jatkossa kahden koulun välille tulee enemmänkin liikennettä, joten 

olisi tärkeää, että liikennejärjestelyitä muokataan sujuvoittamaan liikennettä. 

Liikennemerkkejä olisi tärkeää saada jo ennen uuden koulun avaamista, 

mutta yksistään ne eivät välttämättä riitä. 

▪ Vastaus: Kevään 2021 aikana selvitetään yhteistyössä Keljonkankaan 

koulun ja tulevan Keljonkankaan yhtenäiskoulun henkilökunnan 

kanssa oppilaiden liikenneympäristöä. Selvityksessä tarkastellaan 

oppilaiden kulkureittejä koulun ja kodin väillä, kerätään alueen 

liikennetietoja, tarkastetaan liikennejärjestelyjä ja selvitetään 

huoltajien saattoliikenteen suuntaa ja määrää. 

Liikenneturvallisuus muodostuu turvallisen liikenneinfran lisäksi myös 

liikkujan ja autoilijan käyttäytymisetä.  

Asemakaavassa Eteläväylä on merkitty katualueeksi, mutta kadun 

kunnosspidosta vastaa ELY -keskus. Eteläväylän katusuunnitelma on 

ollut nähtävillä huhtikuussa 2019. Katutyöt ovat meneillään ja työmaa 

valmistuu kevään 2021 aikana. Hankeen tavoitteena on parantaa 

Eteläväylän liikennejärjestelyjä ja kevyen liikenteen turvallisuustta 

rakentamalla alikulkukäytävä Sohlbergin uuden liittymän yhteyteen. 

 

• Kokoontumispaikat 

o Nuorille kaivattaisiin turvallista kokoontumispaikkaa. Nyt lapsia/nuoria on 

kokoontunut usein esimerkiksi alikulkusillan alla (uuden koulun ja Kotiväylän 

välissä) mikä voi aiheuttaa vaaratilanteita. Rehtori lupasi ottaa asian 

koulussa käsittelyyn. Myös mopomiittejä on järjestetty, mistä on aiheutunut 

meluhaittaa alueen asukkaille. Olisiko jotain aluetta, jossa mopomiittejä saisi 

järjestää luvan kanssa? 

▪ Keljonkankaan koulun yhteyteen on tulossa nuorisotila, se avataan 

näillä näkymin ensi vuonna alkusyksystä. Nuorisopaku liikkuu myös 

Keljonkankaalla säännöllisesti. 

o Kokoontumispaikkoja olisi syytä olla kaiken ikäisille, ei pelkästään lapsille ja 

nuorille.  

 

 



• Palvelut 

o Alueella on asukasyhdistys, mutta toiminta on ollut viimevuosina melko 

vähäistä. Osallisuustyöntekijät voivat auttaa ’’elvyttämään’’ 

asukasyhdistystoimintaa. 

 

• Muuta 

o Keljossa on havaittu olevan jonkin verran huumeiden käyttöä, vaikka se ei 

ole ollut vielä kovin näkyvää. Asia on kuitenkin jo huomioitu koulussa ja 

nuorisopalveluissa. Käytön leviämisen ehkäisemisessä yhteistyö koulun, 

perheiden, nuorisopalvelujen ja viranomaisten välillä on tärkeää. 

▪ Löytyisikö resursseja viedä jalkautuvaa katutyötä alueelle? Sovatek-

säätiön Tukialus-hanke toimii myös Jyväskylässä.  

• Vastaus: Asiaa lähdetään viemään eteenpäin. Ensin 

selvitetään tarkemmin ne alueet, joilla päihteiden käyttö on ollut 

huomattavaa. 

o Keljonkankaan kirjastolla on työvoimapulan vuoksi vaatimattomat aukioloajat 

eikä itsepalvelua. Uuden koulukeskuksen yhteyteen on tulossa uusi kirjasto, 

johon mitä luultavimmin saadaan pidemmät aukioloajat. 

 

Jatkoaskeleet 
 

Keskustelusta kirjattu muistio julkaistaan kaupungin Osallistu ja vaikuta sivuilla 

www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat  

Kaupungin palautepalvelu -linkki löytyy kaikilta kaupungin nettisivuilta, se on hyvä väylä 

kysyä ja antaa palautetta kaupungin palveluista. 

Avoimet iltakahvitilaisuudet jatkuvat keväällä 2021. 

Illan vetäjänä toimi erikoissuunnittelija Antti Rajala ja muistion kirjasi 

osallisuuskoordinaattori Hilda Hakkarainen. 

 

http://www.sovatek.fi/katutyo.html
http://www.jyvaskyla.fi/osallistu/illat
http://www.jyvaskyla.fi/palaute
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