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 35 asukasta (perustuen paikalla kerättyyn vapaaehtoiseen nimilistaan) 

 

Taustaa: 

 

Puiston rakennussuunnittelu on käynnissä. Kunnostuksen tavoitteena on tuoda entistä 
paremmin esiin puiston 1900-luvun alun ilmettä. Kunnostuksen pohjaksi on tehty 
yleissuunnitelma ja puutarhahistoriallinen selvitys.  

Rakennussuunnitelma on tulossa loka – marraskuussa nähtäville. Alustavan 
aikatauluarvion mukaan puiston kunnostus alkaa syyskuussa 2020. Urakka kestää 
muutaman kuukauden ja kasvillisuuden istutukset tehdään viimeistään keväällä 2021. 

 

Keskustelussa esiin nousi: 

Asukkaat toivoivat aikaisempaa enemmän leikkitilaa. Yleissuunnitelmassa on määritelty 
leikkialue, jonka suunnittelussa ja välinevalinnoissa huomioidaan monipuolisuus ja eri 
ikäiset käyttäjät. 

Keskusteltiin siitä, että vanhemmat puut olisi syytä tarkistaa, sillä ne voivat olla lahoja ja 
vaarallisia. Puiston puille tullaan tekemään kuntotutkimus. Kuntotutkimuksessa mahdolliset 
esiin tulleet huonokuntoiset ja vaaralliset puut tullaan poistamaan. 

Jos koivut eivät ole lahoja, olisi ne mukava säilyttää. Puut myös varjostavat aurinkoisella ja 
kuumalla säällä. Lisäksi puut suojaavat läheisiä asukkaita melulta. Lounaispuisto on yksi 
tärkeimmistä Jyväskylän keskusta-alueen historiallisista puistoista. Yleissuunnitelman 
rinnalla on valmistunut puutarhahistoriallinen selvitys, jossa on huomioituna mm. 
kulttuuriympäristölliset ja puutarhahistorialliset arvot. Yleissuunnitelmassa on pyritty 
huomioimaan nykyiset toimintatarpeet ja historialliset arvot. Tavoitteena on osittain avata 
kohtia noudattelemaan puiston historiallisia näkymiä ja sitä myöten joiltain kohdin puustoa 
ollaan poistamassa ja toisille kohdille puita istutetaan lisää. 



Asukkaat toivoivat huoltoporttia, jotta ylimääräiset eivät pysäköi alueelle ilman lupaa. 
Liikennesuunnittelun kanssa on keskusteltu asiasta. Huoltoportin sijainti huomioidaan 
viherrakennussuunnittelussa. 

Asukkaat toivoivat, että pulkkailumahdollisuus talvella säilyy. Toivottiin pulkkamäkeä 
muokattavan kunnostuksen yhteydessä vielä jyrkemmiksi. Toivottiin, ettei laululavalta 
tehdä leikkipuistoon uutta tietä. Tien alle jäävä rinne on paljon käytetty pulkka- ja 
liukurimäki lapsille talvisin. Pulkkamäen säilyminen pyritään huomioimaan Lounaispuiston 
talvihoidossa. 

Roskiksiksi toivottiin mallia, jota linnut eivät pääse levittämään. Suunnittelussa selvitetään 
soveltuvaa mallia. 

Tiedusteltiin, onko ollut keskustelua siitä, miten Lounaispuisto kytkettäisiin Yliopiston 
kampukseen. Seminaarinmäen ja Lounaispuiston välistä yhteyttä tutkitaan tarkemmin 
Seminaarinmäen alueen suunnittelun yhteydessä. 

Kysyttiin, onko kaupunkisuunnittelun yleinen käytäntö se, että yleissuunnitteluvaiheessa ei 
kuulla asukkaita? Kyllä asukkaita kuullaan myös yleissuunnitteluvaiheessa mm. Tourujoen 
kunnostuksen ja Puutarhakadun Green Streetin yleissuunnitelmia tehtäessä asukkaita on 
kuultu. Lounaispuiston yleissuunnittelun alkaessa osallistamisen tarve arvioitiin ja mukaan 
valittiin tietyt sidosryhmät. Jälkikäteen arvioituna olisi ollut hyvä järjestää yleisötilaisuus jo 
yleissuunnitteluvaiheessa. Tästä syystä yleisötilaisuus järjestettiin heti 
rakennussuunnittelun alkuvaiheessa, jotta asukkaiden on mahdollista vielä vaikuttaa 
rakennussuunnitteluun.  

Kysyttiin, voisiko vanhoja leikkivälineitä kunnostaa esim. työttömien pajalla. Tähän liittyy 
kaupungin vastuuasia, jonka takia leikkivälineitä uusitaan nykystandardien mukaisiksi, jotta 
ne ovat varmasti turvallisia. 

Sininen katoksen säilyttämistä toivottiin. 

Puistoa toivotaan raivattavan pusikoista. Nupukkikivien toivotaan jäävän sekä 
kiviportaiden.  

Toivottiin, ettei nupukiveyksellä päällystettyä keskikäytävää kavenneta puoleen. 
Asukkaiden mukaan tapahtuma-aikaan käytävälle mahtuu nyt ihmisten lisäksi myös 
myyntikojuja. Kojuille on jätetty yleissuunnitelmassa tilavaraus. 

Toivottiin luistelukenttää puiston keskelle. 

Kysyttiin esteettömyydestä. Kaikki väylät ovat kivituhkaa ja mm. pyörätuolilla ja 
rollaattorilla kulku on mahdollista. 

Pintojen toivottiin olevan kiinteitä, joilla voitaisiin mennä erilaisilla rullattavilla välineillä. 
Ylläpitokustannuksia toivottiin tutkittavan. Kiinteäpintaisilla materiaaleilla 
perustamiskustannukset ovat kaksinkertaiset verrattuna kivituhkapintaan ja silloin on myös 
huomioitava tarvittavat rakennekerrokset käytäväaluetta laajemmalle routimisen 
estämiseksi. Kiinteäpintaiset materiaalit ovat mm. routaherkkiä ja niiden pinnan 
vaurioituessa kunnostuskustannukset ovat moninkertaiset kivituhkapintaan verrattuna. 
Kivituhkapinta myös noudattelee puutarhahistoriallisia arvoja.  



Toisaalta pintojen toivottiin myös olevan ”luonnollisempia” materiaaleja ja kivituhkaa 
pidettiin kauniina ja käytännöllisenä. Rullalautailua Lounaispuistossa vastustettiin. 
Toisaalta pintojen toivottiin olevan myös nupukiveystä. 

Patsaiden ympärillä olevat istutukset toivottiin säilytettävän. 

Toivottiin, että mukulakiventekoon otetaan asianmukaiset ja ammattimaiset tekijät, jotta 
jälki on varmasti hyvää.  

Lasten leikkikentällä tupakoidaan nykyään paljon ja tumpit jäävät leikkipaikalle. Toivottiin, 
ettei kentällä tupakoitaisiin. Kaupunki voi suositella, ettei alueella tupakoitaisiin, mutta 
kaupunki ei valitettavasti pysty sitä kieltämään tai vahtimaan. 

Puistoon toivottiin wc:tä. Tätä on viety eteenpäin ja tutkitaan.  

Kunnostusta pidettiin liian kalliina. 

Ehdotettiin, ettei alueella järjestettäisiin niin isoja tapahtumia, ettei nykyinen katsomo ja 
sen taakse jäävä kenttä riitä katselualueeksi. Isompien tapahtumien ehdotettiin 
järjestettävän Lutakossa. 

 

 

Muistion vakuudeksi, 

Tuija Pajunen   Kaisa Ristimella 
viherpalvelupäällikkö   vuorovaikutussuunnittelija 
Liikenne ja viheralueet   Liikenne ja viheralueet 
tuija.t.pajunen[at]jyvaskyla.fi  kaisa.ristimella[at]jyvaskyla.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


