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Kankaan talkkari
aloittaa hommat

Kankaan talkkari Aleksi Suomela

Aleksi Suomela on aloittanut
työt Kankaan talkkarina tänä
syksynä ja hän on TL-Maintin
palveluksessa. Kankaan talonmies vastaa ulkoalueiden hoidosta ja kunnossapidosta Kankaalla ”vanhaan talonmieshenkeen”.
Ideana on pitää Kankaan ulkoalueet kunnossa ja siisteinä,
jotta asukkaat ja vierailijat viihtyvät alueella mahdollisimman
hyvin.
– Ulkoalueiden kauneus, vehreys ja viihtyisyys on meille erit-

täin tärkeää ja haluamme satsata siihen. Siksi meillä aloittaa
Kankaalla kunnon ”vanhan ajan
talkkari”. Uskomme, että siitä
on iloa ja apua asukkaille, kommentoi Kankaan palvelupäällikkö Ulla-Maija Valtonen Jyväskylän kaupungilta.
Asuinrakennusten ulko- ja sisäalueista vastaa jatkossakin asuinosakeyhtiöiden omat huoltoyhtiöt.
– On hienoa toimia kehittyvällä alueella ja huolehtia ulkoa-

lueisiin liittyvistä asioista! Mikäli autoni näkyy, niin minua saa
tulla nykäisemään hihasta ja jututtamaan, sanoo Kankaan talkkari Aleksi.

Risteävä liikenne
– vaara uhkaa
Paperitehtaankadun jatkeena
Kankaalta lähtevä kevyenliikenteen väylä on saanut suuren suosion kankaalaisten kulkureittinä. Väylä leikkaa Ailakinkadun
ja jatkuu jalkakäytävää pitkin
MataraAkadulle ja edelleen Kinakujan sillalle.
Varsinkin arkisin tuota reittiä
pitkin soljuu lähes jatkuva ihmisvirta molempiin suuntiin. Kankaan asukasyhdistyksen hallituksessa on tunnettu huolta risteyskohdan turvallisuudesta.
Varsinkin ennen käytävämerkkien maalausta autoilijan oli vaikea hahmottaa risteystä. Välillä
syntyi sydämentykytystä aiheuttavia tilanteita pensaikon ja
muuntajarakennuksen peittäessä näkymän kevyenliikenteen
väylälle.
Ailakinkadun asukkaat ovat
jo oppineet varomaan risteystä,
mutta muuntajan takaa syöksy-

vä pyöräilijä aiheuttaa joskus tarpeen hätäjarruttaa.
Kaduilla liikkuminen on yhteistyötä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tulee autoilijoiden
ohella ottaa tasapuolisesti liikenteen vaarat huomioon.
Vastuuta turvallisuudesta ei

saa jättää vain toiselle osapuolelle. Jos pyöräilijä tulee Kankaan
suunnasta ja ylittää sivuilleen vilkaisematta Ailakinkadun ja lukee samalla kännykkää, kuten
on nähty, onnettomuuden välttäminen jää yksin autoilijan vastuulle.

Tukea Kankaanrannan
sillan rakentamiselle

Lisätiedot:
Ulla-Maija Valtonen, Kankaan
palvelupäällikkö (Kankaan Palvelu Oy), Jyväskylän kaupunki,
p. 050 527 6703, ulla-maija.valtonen@jyvaskyla.fi

TL-Maint 020 762 2480, asiakaspalvelu@tlmaint.fi

Tourujokilaakso on arvokas luontokohde, mutta sujuvan arkiliikenteen turvaaminen
väestömäärältään voimakkaasti kasvavalla Kankaan - Tourulan alueella luo tarpeen rakentaa uusi silta joen ylitystä varten.

Leveä ja syvä jokiuoma erottaa
Kankaan uuden asuinalueen Jyväskylän ydinkeskustasta. Kaupunki on tehnyt Tourujoen ylittävän Kankaanrannan sillan ja
sen läpi kulkevan kevyen liikenteen väylän rakentamiseen tähtäävää suunnittelutyötä jo vuosien ajan. Nyt on enää kysymys
päätöksenteosta.
Viime keväänä suunnitelmat
pysähtyivät kaupunkirakennelautakuntaan, joka palautti hankkeen uudelleen valmisteltavaksi.
Siltahanketta on vastustettu sekä taloudellisin että ympäristösyin. On väitetty, että Tourujoen
yli on rakennettu jo liikaa siltoja. On kerätty kansalaisten nimikirjoituksia ja tehty ainakin yksi sillan rakentamista vastustava
kuntalaisaloite.
Sillan rakentamiselle löytyy
kuitenkin myös puolustajia. Marraskuussa 2018 kaupungille jätettiin sillan rakentamista kannattava aloite, jonka oli allekirjoittanut 239 pääosin uudelta Kankaan alueelta ja sen lähipiiristä
olevaa henkilöä. Tänä kesänä sil-

lan rakentamista tukemaan asettui 98 Tourulan asukasta, joten
Kankaan-Tourulan suunnasta on
nyt tullut yhteensä 337 henkilön
julkinen tuki siltahankkeelle.
Uusimman kuntalaisaloitteen
nimenkeräys tapahtui 1.8. - 21.9.
välisenä aikana Ailakinkadun
Tourujoen puoleisissa kerrostaloissa. Aloite lähetettiin oikeusministeriöön arvioitavaksi ja on
sitä kautta toimitettu Jyväskylän
kaupungille.
Miksi myös Tourulassa on asetuttu kannattamaan uuden sillan
rakentamista, vaikka alueella on
ennestään Kinakujan silta? Ne,
jotka ovat asuneet Tourulassa ennen Kinakujan siltaa, tietävät kokemuksesta, miten suurta parannusta ihmisten liikkumiseen Kinakujan silta aikanaan merkitsi.
Jo nyt, Kankaan alueen ollessa
vasta rakennusvaiheessa, kevytliikenne Ailakinkadulla ja Matarakadulla on vilkastunut ja tuonut lisäpainetta sillalle, joka alkaa käydä turvattomaksi jalankulkijoille
erityisesti
pyöräliikenteen hurjien nopeuk-

sien takia.
”Silta ei vaikuta haitallisesti
Tourujoen luonnonsuojelualueeseen eikä arvokkaimpaan osaan
Tourujoen itärantaa”, Kankaanrannan siltaa koskevassa vaikutusten arviointiraportissa todetaan. Aloitteen allekirjoittajien
mielestä arvio on oikea. Pitkäaikaiset havainnot Tourujokilaakson ympäristöstä ja eläimistöstä
osoittavat, että Kinakujan siltakaan ei ole tuhonnut ympäristöä tai häirinnyt alueen monipuolista eläimistöä.
Lisäksi Kankaanrannan silta
avaisi upean näköalan Jyväskylän komeimpaan kanjonimaisemaan ja luonnonsuojelualueelle
tuoden tämän harvinaisen näkymän myös Kankaan alueen päiväkodin, senioritalojen asukkaiden sekä liikuntavammaisten
ulottuville. Samalla myös Ailakinkadun asukkaiden pääsy asioimaan ydinkeskustan puolelle helpottuisi merkittävästi.

Raimo Sopo

Toimitus:
Kankaan asukasyhdistyksen
hallitus
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Kankaan kuulumisia
Kuluva vuosi alkoi toiveikkaasti ja rakennushankkeita oli käynnissä mukavasti. Vuodenvaihteessa oli nähtävissä, että rakentamisen tahti tasaantuu. Alkuvuonna valmistuneiden kohteiden
jälkeen Kankaalla rakennetaan
tällä hetkellä kolmea eri kohdetta. Rakenteilla on kaksi asuinkerrostaloa; monisukupolvisuushanke Mosura ja Arvontalo. Näiden lisäksi rakenteilla on toimitilarakennus Kankaan Arkki.
Rakennushankkeiden lisäksi kunnallistekniikan rakentaminen
etenee ja Koskipuistossa tehdään
putkisiirtotöitä silmällä pitäen
ensi vuonna käynnistyvää Tourujoen kunnostushanketta. Tätä työn tohinaa on ilo seurata ja
samalla voi todeta, että Kangas
kehittyy ja kasvaa. Tällä hetkellä Kankaalla on yli 1000 asukasta ja työpaikkoja täällä on yli
600:lla henkilöllä.

joiden omistuspohja koostuu
useasta eri tahosta. Tavoittelemme siis rakennuksia, joissa voi
olla liiketilaa, omistus-, asumisoikeus- tai vuokra-asuntoja. Osassa hankkeita toteutetaan 3D-kiinteistöjä ja -kiinteistöjakoja. Toisin sanoen tontit ovat siis päällekkäin ja tontin raja voi kulkea
vaakatasossa rakennuksen eri
kerrosten välillä. Näiden pilottien tarkoituksena on vastata tämänhetkiseen kysyntään, monipuolistaa alueen asuntorakennetta ja samalla tuottaa arvokasta
tietoa sekä lisätä osaamista uusia
hankkeita silmällä pitäen. Kaavoitusta tehdäänkin tämän alueen osalla tiiviisti yhteistyössä
eri osapuolten kanssa ja hankkeita suunnitellaan samaan aikaan rintarinnan.

Kaavoitusta
käsi kädessä
hankkeiden kanssa

Tämän vuoden aikana Kankaan
lähipalvelut ovat monipuolistuneet. Kankaan Sauna kahvilatoimintoineen avautui kesällä ja lähikauppa Kankaan aukion laidassa aloitti toimintansa elokuussa. Linkkilinja 12T aloitti
liikennöinnin syyskuun alusta.
Ilokseni olen huomannut, että
alueelle sijoittuvia yrityksiä ja
toimijoita yhdistää yksi tekijä;
halu sijoittua ja toimia juuri Kankaalla. Tämä osoittaa sitoutumista ja halua olla mukana alueen
kehittämisessä. Yrittäjät ja toimijat ovat pistäneet itsensä likoon ja esitelleet ahkerasti palveluitaan. Tämä on antanut samalla yritykselle kasvot ja useimmat tuntevat nämä yrittäjät jo
nimeltä. Korona-aika on myös
osoittanut, että alueen yritykset
ja toimijat pyrkivät tukemaan

Kaavoituksen painopiste on tällä hetkellä alueen ytimessä, Piippurannan jatkeena Vanhan paperitehtaan ja tulevan Kankaan
aukion ympärillä. Tämän Kankaan aukion kaavaksi kutsutun
asemakaavan on määrä valmistua ensi keväänä. Haluamme tukea kaavalla Vanhan paperitehtaan kehittämistä ja vauhdittaa
mahdollisuuksien mukaan Kankaan aukion rakentumista. Kankaan aukion kaava sisältää myös
hankkeita, joihin liittyy uudenlaisia kokeiluja ja tavoitteita. Kankaan aukion laitaan tuleva korttelialue, joka tunnetaan työnimellä hybridikortteli, sisältää nimensä mukaisesti hankkeita,

Yhteistyötä ja
yhteisöllisyyttä

toinen toistaan sekä tekemään
yhteistyötä ennakkoluulottomasti. Tämän kaltainen toiminta vahvistaa alueen hyvää imagoa ja ennen kaikkea edistää alueen yhteisöllisyyttä.

Optimes kattaa aamiaisen,
lounaan ja iltapäiväkahvit
"Verkkokaupasta voi nyt tilata ravintolassamme
valmistettuja joululaatikoita kotiin!"

Kangas on
kokeiluja varten

Korona käänsi arkemme keväällä päälaelleen ja se näkyy väistämättä myös rakentamisessa. Uusia
hankkeita ei ole käynnistymässä lähikuukausina. Suunnittelun
alla kohteita kuitenkin on ja tunnelma on odottava. Koronan vaikutukset eivät välttämättä ole
huono asia. Meistä monet ovat
tehneet digiloikan työskentelytavoissa ja uusi normaali haastaa
myös asumiseen liittyviä olettamia. Tällä hetkellä pohditaan,
miten tulevaisuudessa asutaan ja
työskennellään, millaisia asuntoja tulevaisuudessa ostetaan tai miten halutaan asua. Kankaalla meillä on mahdollisuus haastaa perinteiset käsityksemme rohkeasti. Kankaan vaiheittainen kaavoittaminen ja rakentaminen sekä
yhteistyökumppanuus rakennusliikkeiden kanssa mahdollistaa
ketterätkin liikkeet tarpeen niin
vaatiessa. Tiedostamme myös,
että Kangas rakentuu vielä pitkään ja alueen eri osiin syntyy
rakentamisen ajankohdalle tyypillisiä ratkaisuja. Näemme varmasti erilaisia kehitysvaiheita,
mutta siitä huolimatta tavoitteena tulee olla kokonaisuudessaan
eheä alue.
Kirjoittaja toimii Kankaan projektipäällikkönä sekä Kankaan
Palvelu Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Kankaan Palvelun
toimitusjohtajan esittely

Ravintolapäällikkö Marjo Mahosenaho toivottaa kaikki tervetulleiksi Ravintola Optimesiin. Kuvaaja: Minna Suominen.

Vauhdikkaasti kasvavalla ja kehittyvällä Kankaan alueella, upouudessa Optimes Business Gardenissa, toimii ravintola, joka
palvelee jokaisena arkipäivänä
aamusta iltapäivään. Tervetuloa
moderniin lounasravintolaan!
Päivät hämärtyvät ja aamut
viilenevät, mutta ravintola Optimeksessa loistaa lämmin kutsuva valo jo ennen aamukahdeksaa. Astutaan sisään.
Ravintolaan on juuri katettu
aamiaistarjoilu. Ravintolapäällikkö Marjo Mahosenaho kertoo, että joka aamu kello 7.45 alkaen on tarjolla aamiaiskahvi,
-puuro ja -sämpylät.
"Kello 10.30 aamiainen vaihtuu lounastarjoiluun. Meillä on
päivittäin valikoimassa kotiruokaa, kasvisruokaa sekä keitto ja
annossalaatti. Lounasasiakkaita
palvelemme kello 13:een", Mahosenaho sanoo.
Kun lounasaika on ohi, asiakkaita palvelee vielä kahden tunnin ajan Optimeksen kahvila,
jonka valikoimissa on kahvin kaveriksi niin suolaista kuin makeaa välipalaa.

Tervehdys kaikille, täällä kirjoittelee Kankaan Palvelun uusi toimitusjohtaja Maarit. Olen koulutukseltani rakennusinsinööri
ja työskennellyt konsulttitoimistoissa suunnittelu- ja projektinjohtotehtävissä vuodesta 2008.
Minulla on myös oma suunnittelutoimisto Suunnittelu Heijastus Oy, jossa edelleen jatkan työskentelyä toimitusjohtajan tehtävien lisäksi. Toimitusjohtajan
työtehtäviin minulla siis kuuluu
puolet työajasta.
Muutama viikko työtehtävien
aloituksen jälkeen maailman tila muuttui täysin. Yhtäkkiä kaikki meni kiinni ja töitä tehtiin etänä. Työtehtävän aloituksen kanssa se toi omat haasteensa perehtymiseen ja kokonaisuuteen kiinni
pääsemiseen. Piti opetella koko-

naan uusi tapa tehdä työtä (etänä). Kuitenkin koronasta huolimatta Kankaan alue ja alueen erityispiirteet ovat tänä aikana tullut tutuiksi. On selkeää, että saan
olla mukana tekemässä erityistä
aluetta. Erityisen ihastunut olen
meidän yhteispihoihimme ja niiden eri toimintoihin sekä niiden
viihtyvyyteen. Piippurannan alue
on mitä viehättävin!
Kankaan Palvelulla on pieni
mutta sitäkin tehokkaampi organisaatio. Töitä tehdään ahkerasti erityisesti asukkaiden ja alueella olevien toimijoiden viihtyvyyden eteen.
Minun tavoitteenani on jatkaa
Kankaan Palvelu Oy:n toiminnan kehittämistä yhtiön strategian mukaisesti. Haluan varmistaa laadukkaan ja kustannuste-

3

hokkaan toiminnan sekä taata
alueen asukkaille ja toimijoille
helpon arjen. Toivon että hyvässä yhteishengessä alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa rakennetaan yhteistä Kangasta!
Toivotan kaikille vaikeasta
maailman tilasta huolimatta virtaa talveen!
Toivotaan kohtaamisia ihan
livenäkin!

Verkkokauppa lisää
monipuolisuutta
entisestään

Kellon tullessa 15 ravintola Optimes jatkaa toimintaa verkossa.
Ravintolan verkkokaupasta voi
nimittäin käydä tilaamassa lounasannoksen noudettavaksi kotiin. Jos annoksen haluaa jo seuraavaksi päiväksi, on tilaus tehtävä kello 14 mennessä edellisenä arkipäivänä.
"Koronavirustilanne on muuttanut suomalaistenkin arkea ja
toimistokäyttäytymistä. Etätöiden lisääntyessä asiakkaat ovat
toivoneet tukea terveelliseen lounasruokailuun uudella tavalla.
Verkkokauppamme on vastaus
tähän: osoitteesta takeaway.iss.fi
voi tilata annoksen noudettavaksi kotiin", Mahosenaho kertoo

ja lisää ajankohtaisen tiedon:
"Verkkokaupasta voi nyt tilata kotiin myös ravintolassamme
valmistettuja joululaatikoita!"
Tilat joustavat
monenlaisiin
tapahtumiin

Myös ravintolan tilat alkavat elää
uudella tavalla, kun varsinainen
ravintolatoiminta kello 15 päättyy: tiloja voi vuokrata yksityistilaisuuksiin. Yksityistilaisuuksiin voi myös tilata ravintolasta
kokous- tai edustustarjoilut.
"Kokous- ja edustustarjoiluja
voi tilata meiltä myös muihin
kohteisiin. Meistä on moneksi,
kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä, niin katsotaan yhdessä, miten
saamme tehtyä toiveet todeksi!"
Mahosenaho kannustaa.

Ravintola Optimes
Paperitehtaankatu 9, 40100 Jyväskylä
Avoinna joka arkipäivä kello 7.45–15.00.
Lounasaika kello 10.30–13.00.
Verkkokauppa palvelee osoitteessa takeaway.iss.fi.
Ravintola Optimeksen ravintolapäällikkö,
Marjo Mahosenaho.

K-Kauppiaiden
tunnelmia ja ajatuksia
Olemme toimineet Kankaalla
kauppiaina reilut kaksi kuukautta ja jo nyt voimme todeta, että
olemme erittäin iloisia päätökseemme ryhtyä Kankaan K-Marketin kauppiaiksi.
Alueella on upeita palveluita,
paikkoja ja yksityiskohtia jo nyt
ja kuinka upea alueesta kokonaisuudessaan vielä tuleekaan. Asiakkaat ovat ottaneet meidät hyvin
vastaan ja pääosin kaikki saamamme palaute on ollut positiivista. Kiitos valtavasti siitä!
Muutamia kehitysideoitakin
olemme saaneet, joista yksi nousee useimmissa esiin; asiakaspy-

säköinti. Tällä hetkellä meillä ei
ole kaupan edustalla asiakaspaikkoja, mutta olemme laittaneet
toivetta eteenpäin, että saisimme
kaupan edustalle muutaman lyhytaikaisen 30 minuutin asiakaspaikan, jotta asiointi olisi kokonaisvaltaisemmin sujuvampaa ja
vaivattomampaa. Toivotaan, että asia etenee toiveiden mukaisesti.

vin palveleva valikoima sekä lähipalvelut. Juuri se erilaisuus tekee tästä työstä erittäin mielenkiintoista ja näin myöskin jokaisesta kaupasta oman uniikin yksikön.
Kiitos tuotetoiveista ja palautteista, joita olemme saaneet, vain
sillä tavoin pystymme kehittämään toimintaamme!

Kaikki neljä kauppaamme ovat
hyvin erilaisia toisiinsa verrattuina, niin asiakaskunnan kuin asiakkaiden ostotottumusten suhteen.
Pyrimme siihen, että kustakin
kaupasta löytyy juuri sen alueen
asukkaita mahdollisimman hy-

Terveisin
K-Market Kankaan kauppiaat
Helena ja Maarit

Hyvää ja rauhallista loppuvuotta kaikille, nähdään kaupalla!
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Uusi senioritalo
valmistumassa Kankaan alueelle
Kankaan Ilonaksi nimetty Varttuneiden asumisoikeusyhdistys
Jason kuudes kerrostalo lähestyy valmistumistaan Ailakinkadun varrella. Muut Jason suuren
suosion saavuttaneet senioritalot ovat Huhtasuolla, Kuokkalassa, Vaajakoskella, Palokassa ja
Laukaassa. Tulipalossa vaurioitunut Palokan Ilona on nyt remontissa, mutta nousee sieltä aikanaan uuteen kukoistukseen.
Osoitteessa Ailakinkatu 10 sijaitseva Kankaan Ilona on 55

vuotta täyttäneille kansalaisille
tarkoitettu asumisoikeustalo, joka vastaa uusilla asumisratkaisuilla ikääntymisen mukanaan
tuomiin haasteisiin.
Tärkeää osaa toiminnassa näyttelevät yhteistilat, jotka yleensä
puuttuvat tavallisista kerrostaloista. Näihin kuuluvat mm. yhteinen olohuone, keittiö, kuntosali, saunaosasto, pesutupa sekä
hyvinvointihuone, jossa yritykset voivat tarjota vaikkapa hierontaa tai jalkahoitoja. Jaso-ta-

Rakennuttaja Seppo Ylinen ja asiakaspalvelupäällikkö
Maiju Luukkola vastaavat tällä hetkellä keskeisesti Jason
toiminnan pyörittämisestä.

loille tyypillistä on asukkaiden
aktiivinen yhteistoiminta, mihin kauniisti kalustetut tilat luovat oman ilmapiirinsä.
”Kankaan Ilonan suuri vahvuus on sen sijainti keskustan läheisyydessä”, Jason rakennuttamistoiminnasta vastaava Seppo
Ylinen kertoo. - Tämä on ilmennyt mm. asukaskannan nuorentumisena ja suurempien asuntojen kysynnän kasvamisena aikaisempiin hankkeisiin verrattuna.
Sopivien tonttien löytäminen
Jyväskylän keskustan tuntumasta onkin todella vaikeaa ja Kankaan Ilonan tapauksessa Jaso on
saanut todellisen lottovoiton.
-Kankaan Ilonan tulisi valmistua urakkasopimuksen mukaan
ensi helmikuun lopussa, mutta
aikaisemmin tapahtunut koronavirusseisokki saattaa jonkin
verran viivästyttää rakennustyön
valmistumista, Ylinen toteaa.
Kankaan Ilonassa on 63 huoneistoa, joiden koko vaihtelee
42,5 m2 yksiöistä 75.5 m2 kolmioihin. Noin 2/3 asunnoista
on jo varattu ja tätä kirjoitettaessa on meneillään viimeisten vapaiden asuntojen markkinointi.
Päästäkseen hakemaan asumisoikeusasuntoa, ostajan on hankittava kaupungilta asumisoikeus-

Kankaan Ilonan rakennustelineet on jo purettu ja käynnissä on sisätyöt ja Ailakinkadun
puoleisten parvekkeiden asennus.

numero, joka määrittelee ostojärjestyksen. Vapaista asunnoista voi tiedustella asiakaspalvelupäällikkö Maiju Luukkolalta, puh. 040 160 4333.
Kankaan Ilona edustaa monisukupolvisuusajattelua, joka on
viime vuosina tullut muotiin.
Suuren rakennuksen toisessa pää-

dyssä on 8-kerroksinen KeskiSuomen Opiskelija-asuntosäätiön asuntola, jolla on seioritalon asukkaiden kanssa yhteisiä
tiloja kuten suurehko sauna talon yläkerroksessa.
Talokompleksin itäpäädyssä
sijaitseva päiväkoti Touhula - Fabriikki tulee aikanaan tarjoamaan

monia ilon hetkiä senioritalon
asukkaille. Avara ja suojainen yhteispiha Kankaan puoleisella sivulla lisää sosiaaliseen kanssakäymisen mahdollisuuksia.

kukin pääsee näyttämään ja käyttämään vahvuuksiaan, mutta
asiakkaiden toiveita ja palautetta tarvitaan. Tavoite on yhteinen:
– Tahdomme olla kaikkien
kankaalaisten olohuone, jonne
on mukava tulla yksin tai ystävien kanssa. Kehitystyö jatkuu
tietenkin koko ajan. Esimerkiksi terassia on nyt laajennettu, Mia
Nygrén kertoo.
Uuden aurinkoterassin myötä kahvilan asiakaspaikat lisääntyvät 50:llä.

mintaa, Petri Pietikäinen toteaa.
Kevääksi on tulossa myös suora kevyen liikenteen yhteys Kankaan keskusaukion suunnalta
porttirakennukselle. Kun saunan päädyn pysäköintialueelle
tehdään muutoksia, liikennöinti ympäristössä vähenee ja tila
rauhoittuu entisestään. Kankaan
saunalla ei jäädä odottelemaan
huomista, vaan palvelutarjonta
elää joustavasti toiveiden mukaan.
– Tällä hetkellä meillä on talviaukioloajat, mutta keväällä sitten palataan laajempiin aikatauluihin. Kankaalla asuu varsin aktiivista ja kokeilunhaluista väkeä, sillä etenkin meidän
teemasaunoillemme on ollut kova kysyntä. Teemasaunojakin
voidaan järjestää asiakkaiden toiveiden mukaan: puhetta on ollut esimerkiksi olutsaunasta! Ensimmäinen saunajoogakokeilumme myytiin hetkessä loppuun,
joten jatkoa seuraa ainakin sillä
saralla, Petri Pietikäinen lupaa.

Kuvat ja teksti:
Raimo Sopo

Yhteinen olohuone
Kankaan saunan kahvila palvelee myös saunavuorojen ulkopuolella. Kehittyvän alueen keskiössä on näköalapaikka ympäristön muutoksille.
Paperitehtaan entiseen porttirakennukseen avattu Kankaan
sauna on palvellut asiakkaita nyt
kolmen kuukauden ajan. Asiakaskäyntejä on ollut useita tuhansia, joista saunojia tuhatkunta.
– Kahvila ja yleinen sauna täydentävät hyvin alueelta jo löytyviä palveluita, kuten liikuntakeskusta ja lounasravintolaa. Kehu-

jen lisäksi meille on tullut kehitysehdotuksiakin, mikä on tietenkin uudelle yritykselle todella arvokasta, Kankaan saunan
kahvilavastaava Mia Nygrén kiittää.
Vaikka moni yhdistää Kankaan saunan vain löylyihin, on
kahvila avoinna muulloinkin
kuin kiuaskivien kuumetessa.
Anniskeluoikeuksin varustettuun kahvilaan voikin piipahtaa
vaikka iltapäiväteelle tai viinilasilliselle. Yksityistilaisuudetkin
onnistuvat.
– Kahvilan kabinetin voi va-

rata kokous- tai juhlakäyttöön
joko saunojen kera tai ilman.
Myös tarjoilut onnistuvat yhteistyökumppaneidemme kautta,
Kankaan saunan toimitusjohtaja Petri Pietikäinen toteaa.
Poikkeusajasta huolimatta Kankaan saunalla on järjestetty tilaisuuksia lukupiiristä eläköitymisjuhliin ja muistotilaisuuksista urheiluseurojen virkistysiltoihin.
Ensi kesälle on jo tehty varaus
myös hääjuhlaan.
– Kaikkiaan meillä on tiloja
175 neliötä, joten turvavälien pitäminen onnistuu hyvin parin-

kymmenen hengen seurueelle
näin pandemia-aikana. Kankaan
alueen toimijoille, kuten seuroille ja yhdistyksille tarjoamme varsin kilpailukykyiset hinnat, Pietikäinen muistuttaa.
Korona-aikana kahvila on houkutellut paikalle myös etätyön
tekijöitä.
– Kahvipannu on kuumana
kolmesta alkaen ja nettiyhteys
löytyy. Jos työpäivän päätteeksi
tulee halu pulahtaa avantoon tai
mennä löylyyn, saa meiltä
vuokrattua pyyhkeen ja uimapuvun, Nygrén kertoo.
Kaikille
kankaalaisille

Kankaan saunan kahvilavastaava Mia Nygrén suosittelee paikallisia herkkuja niin saunan kanssa kuin ilmankin.

Kankaan saunan kahvilassa
tarjoillaan päivittäin lähituottajien suolaisia ja makeita herkkuja, ja juomatiskistä löytyy muun
muassa jyväskyläläisten pienpanimoiden oluita. Hunaja on todellinen lähituote, sillä se kerätään Sahinahon hunajan mehiläistarhalta vain muutaman sadan metrin päästä. Vaihtoehtoja
löytyy ruokavaliosta riippumatta moneen makuun.
– Suosittelen ehdottomasti kokeilemaan jotakin suolaisista piirakoistamme, kuten lohi- tai kasvispiirakkaa. Kylkeen sopii kupillinen Paahtimo Papun kahvia,
Teeleidin meille räätälöimää teetä tai raikas smoothie. Saunan
jälkeen asiaan kuuluu myös paikallisen panimon, kuten Hangaround & Nobodyn olut, Nygrén
vinkkaa.
Makeat ja suolaiset tuotteet
Kankaan saunalle toimittavat yksityisleipomo Hannan kakut ja
HOX! Bakery. Tiskin takana häärivä Nygrén on ollut mukana
kahvilan kehitystyössä alkumetreiltä saakka. Pienessä tiimissä

Ympäristö
myllerryksessä

Kankaan aluetta rakennetaan
ja maisemoidaan rivakkaa tahtia. Kankaan saunallakin huomattu, että ympäristö kehittyy
jatkuvasti.
– Kannattaa suunnata iltalenkillä tänne suunnalle seuraamaan,
miten maisema muuttuu. Koronakriisistä huolimatta me yrittäjät teemme aktiivista kehitystyötä: puhetta on ollut esimerkiksi luisteluradan jäädyttämisestä, jos vain sopivan tasainen
alue löydetään. Kesällä voitaisiin
virittää sulkapalloverkko pelejä
varten. Aueella voidaan järjestää
esimerkiksi asukasyhdistyksen
kanssa vaikka mitä harrastetoi-

Kankaan sauna, Kympinkatu 4.
Kahvila avoinna talvekaudella
ma-la 15–22, saunat ma-la 18–22.
Yleiset saunavuorot ma ja ke naisille, ti ja to miehille. Pe-la sekasaunat, uimapuku mukaan. Lisätietoa www.kankaansauna.fi
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Tourujoen
kunnostushanke etenemässä
– toteutussuunnitelma valmistunut

Jyväskylän kaupunki on päättänyt kunnostaa Tourujoen ja palauttaa sen vesivoimalan toiminnan päättymisen jälkeen mahdollisimman luonnonmukaiseen
tilaan. Kunnostuksen tavoitteena on vaelluskalojen nousun ja
lisääntymisen mahdollistaminen
sekä alueen virkistyskäyttömah-

dollisuuksien kehittäminen suojeltu kulttuuriympäristö huomioiden.
Valtakunnallisesti
merkittävä hanke

Jyväskylän kaupungin viherrakunnuttaja Jarmo Toikkasen

mukaan vaelluskalat eivät ole
vuonna 1941 valmistuneiden Tourujoen patorakenteiden jälkeen
päässeet yläpuolisille vesille. Hanke on valtakunnallisesti merkittävä ainutlaatuisuutensa ja laajuutensa vuoksi.
Tourujoen kunnostus käsittää
jokiosuuden kunnostamisen Kankaan alueen vanhalta voimalaitokselta Palokkajärvelle saakka.
Toimenpiteitä ei tehdä luonnonsuojelualueella.
- Suurimmat työt koskevat
Kankaan aluetta, jossa vanhoja
pato- ja kanavarakenteita puretaan ja rakennetaan luonnonmukainen joki- ja koskiuoma vanhojen betonisten kanavarakenteiden viereen.
Suojapaikkoja
ja kalaportaat kaloille

- Joen kunnostus ja uuden koskiuoman rakentaminen alkaa voimalaitoksen kohdalta yläjuoksun suuntaan.

Palokkajärven luusuaan, joen yläjuoksulle rakennettava pohjapato turvaa yläpuolisten vesistöjen
vedenpinnan korkeuden säilymi-

sen nykyisellään. Joen vedenpinta laskee Palokkajärven ja Kankaan asuinalueen välillä ja joki
muuttuu tällä kohtaa nykyistä
monimuotoisemmaksi ja virtaamaltaan vaihtelevammaksi. Erityisesti tällä osuudella soraistetaan taimenen kutualueiksi soveltuvia virranosia. Kiveämällä
uomaa myös joen muissa osissa,
luodaan suojapaikkoja eri-ikäisille kaloille sekä monipuolistetaan alueen virtauksia. Koskiosuuden 25 cm korkeat kalaportaat ja levähdysaltaat muodostuvat suurikokoisista luonnonkivistä.
Lisää viihtyisyyttä ja
virkistyskäyttöä

Kankaan alueella Tourujoen kunnostus käsittää myös Kankaankadun kevyen liikenteen sillan
uusimisen entiselle paikalle nykyistä pidempänä, ylittäen myös
uuden rakennettavan luonnonmukaisen jokiuoman, kertoo viherrakennuttaja Toikkanen.

- Jokiuoman rakennetta ja pohjan materiaaleja suunnitellaan
erityisesti järvitaimenen elinympäristövaatimusten sekä lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden
pohjalta. Uusi uoma laskee vanhaan uomaan tulvakanavan alapuolelle, jossa nykyisen voimalaitoksen kohdalla oleva pohjakynnys korvataan loivemmalla
kalaluiskalla. Kalatie mitoitetaan
ensisijaisesti järvitaimenelle, mutta pyritään mahdollistamaan
myös harjuksen, pikkunahkiaisen, järvi-nahkiaisen ja kivisimpun nousu.
Kunnostuksen toteutuminen
lisää merkittävästi alueen viihtyisyyttä ja virkistyskäyttöä. Samalla on huomioitu Kankaan
alueen vanhojen rakenteiden kulttuurihistorialliset arvot KeskiSuomen museon ohjauksella.
Tällä hetkellä kunnostuksen
rakennussuunnittelu on saatu
valmiiksi. Rakentamisvaiheeseen
päästään aikaisintaan ensi vuonna 2021, jos rakentamiseen saadaan tarvittavat luvat ja rahoitus.

Kaupunkirakennelautakunta päättää hankkeen rahoituksesta joulukuussa. Toteutus tulisi kestämään arviolta 2-3 vuotta. Yleissuunnitelman mukainen kustannusarvio on noin 6 miljoonaa
euroa.

Kuvat ja teksti:
Jorma Leppänen

Lähteet:
Jyväskylän kaupungin Tiedote
6.10.2020: Tourujoen kunnostuksen suunnittelu loppusuoralla Jyväskylässä
www.jyvaskyla.fi/ymparisto/tourujoki
Jyväskylän kaupungin viherrakennuttaja Jarmo Toikkasen (ja
vuorovaikutussuunnittelija Kaisa Ristimellan) haastattelu

Kunnostushankkeen havainnekuvat

Uusi rakennettu koskimainen jokiuoma vanhalta voimalaitokselta pohjoisen suuntaan. Kuva: Ramboll Finland Oy.

Kunnostettavan osan virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat. Töitä ei tehdä luonnonsuojelualueella ja se säilyy sellaisenaan. Kuva Ramboll Finland Oy

Arjen kaaosta ja
älyjätehuollon kehitystyötä
Kankaan jätehuollon osalta isoin
huomio kohdistuu ajoittaiseen
jätekaaokseen. Näky jätepisteillä on välillä lohduton. Näky ei
ole aivan tavaton. Samanlaista
kapasiteettihaastetta ja epäolennaisia jätteitä – siis kaikkea maalipurkeista sohviin – näkyy myös
hyötyjätepisteillä ympäri kaupunkia. TL Maintin Kankaan
talkkari ja muut henkilöt seuraavat Kankaan siisteyttä. Yhteyttä kannattaa ottaa matalalla kynnyksellä.
Kapasiteetin suhteen isoin asia
on mitoittaa astiat ja niiden tyhjennysvälit oikein. Tähän pyritään Kankaalla niin, että samalla huomioitaisiin myös tavoite
harventaa jäteautoliikennettä ja
hallita jätehuollon kuluja. Korona-aika on näkynyt erityisesti
Pergamenttitorin jätepisteillä, jo-

hon kohdistuu Kankaan hoivakodilta kuormitusta. Myös kokonaisjätemäärissä on näkynyt
pientä nousua lisääntyneen kotona oleilun myötä.
Älyä vai
älytöntä?

Kankaalla on käynnissä vielä
noin vuoden ajan EU Life -ohjelmasta rahoitettu CIRCWASTE-osahanke. Tavoitteena on
tuoda älyä jätehuoltoon. Asukkaille hanke näkyy lähinnä jätesäiliöiden sähköisenä lukituksena. Nyt on päästy myös aloittamaan Kangasverkko-portaalissa
erilaisten tilastojen tuominen teidän asukkaiden ihmeteltäväksi.
Tilastointia kehitetään kattavammaksi ja kiinnostavammaksi vielä hankkeen aikana. Myöhem-

min omien avainlätkien koodien
avulla voi seurata myös omaa jätehuollon tilastoaan. Tavoitteena on valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaisesti vähentää
jätteen määrää ja parantaa kierrätystä.
Asukkaita
mukaan

Osana CIRCWASTE-osahanketta on toteutettu yksi kokeilu, johon teitä asukkaita pyydettiin
mukaan vapaaehtoisina. Edessä
on kevään aikana ainakin yksi
kokeilu, johon tullaan vastaavasti haastamaan asukkaita mukaan.
Kehitystyöhön voi osallistua
myös kommentoimalla ja ideoimalla Kangasverkko-portaalin
tilastoja. Tärkein rooli asukkailla on kierrätyksessä. Kun kaik-

ki mahdollinen hyötykerättävä
jäte erotellaan omiin astioihinsa, tasaantuu jätehuollon kuorma, mahdollistuu materiaalikierto ja se on myös kaikkein edullisinta. On mielenkiintoista nähdä, miten me Kankaalle otamme
tammikuussa muovijätteen erilliskeräyksen vastaan. Ja tätä pääsemme myös tutkimaan edellä
mainittujen tilastojen kautta. Alkuvaiheessa muovijätteen keräysastiat ovat tulossa Piipputorille, Pergamenttitorille ja KOASin tornitalon kupeessa olevalle
jätepisteelle.
Kierrättelemisiin!

Tanja Oksa
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Anssi Pulkkisen ja Taneli Rautiaisen Uoma
(syöksytorvella) valittiin Kankaan
monisukupolvisen korttelin teokseksi

Kankaan Palvelu Oy etsi avoimen portfoliohaun ja kutsumenettelyn yhdistelmällä kiinnostavaa ja rohkeaa teosideaa joka
toteutetaan Kankaan monisukupolvisen korttelin hankkeeseen.
Portfoliohaun kautta Kankaan
Palvelu tilasi luonnosehdotukset
yhteensä viideltä taiteilijalta/taiteilijaryhmältä. Taiteilijat olivat:
Tapio Haapala, NEON, Anssi
Pulkkinen & Taneli Rautiainen, Pasi Rauhala sekä Paavo
Räbinä.
Kankaan Palvelu Oy valitsi luonnosten pohjalta Anssi Pulkkisen
& Taneli Rautiaisen Uoma (syöksytorvella) -luonnoksen toteutettavaksi Kankaan monisukupolviseen kortteliin.
Pulkkinen (s. 1982) on valmistunut kuvataiteen maisteriksi
Kuvataideakatemiasta. Hänellä
on ollut useita yksityis- ja ryhmänäyttelyitä Suomessa ja ulkomailla. Pulkkisen teoksia on esimerkiksi Göteborgin kaupungin, Kiasman ja valtion taidekokoelmissa.

Rautiainen (s. 1983) on valmistunut Kuvataideakatemiasta. Hän
on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä Suomessa sekä osallistunut
ryhmänäyttelyihin kotimaassa
ja ulkomailla. Rautiaisen teoksia on muun muassa Amos Anderssonin taidemuseon, EMMA
– Espoon modernin taiteen
museon sekä Kansallisgallerian
kokoelmissa.
Työparina Pulkkinen ja Rautiainen ovat toteuttaneet useita
julkisia taideteoksia, muun muassa Uuteen lastensairaalaan Helsinkiin ja Porvoon Taidetehtaalle, viimeisimpänä syksyllä 2020
Kupittaan kampukselle Turkuun
valmistunut teos Meanderi (pyörätelineillä). Uoma (syöksytorvella) on työparin ensimmäinen
julkinen taideteos Keski-Suomessa.
Taidehankintojen
avoimuutta pyritään
lisäämään Kankaalla

Mosura-korttelin taidehankintatapana käytettiin ensimmäistä
kertaa avointa portfoliohakua.

Olen asunut ensimmäisessä uuteen Tourulaan
rakennetussa kerrostalossa pian 40 vuotta. Kaikki nykyiset rakennukset ovat nousseet alueelle
tulomme jälkeen. Muutos on ollut valtava. Mielenkiintoista seurattavaa riitti pitkään rakennuskiellossa olleiden puutalojen pihatapahtumien
ympärillä ennen talojen purkua. Sanottiin, että
Matarakatu oli Jyväskylän vaarallisin katu tuohon aikaan.
Nyt on tilanne toisin. Elämä Tourulassa on
vakiintunut tasaiseksi, lähes uneliaaksi. Muutamaa liiketaloa, Mataran kansalaistoiminnan keskusta ja toimistorakennuksia lukuun ottamatta Tourulassa on pelkästään toistensa näköisiä
asuinkerrostaloja, joissa ihmiset viettävät omaa
hiljaista elämäänsä. Ei ole konserttitaloa, ei elo-

Portfoliohaku on yleistynyt taidehankintatapana Suomessa.
Portfoliohaun ja kutsumenettelyn yhdistelmällä on mahdollista tilata kohteeseen luonnos
useammalta kuin yhdeltä taiteilijalta, jolloin tilaajalla on useampi vaihtoehto toteutukseen.
”Haluamme lisätä läpinäkyvyyttä taidehankinnoissa. Avoin
portfoliohaku antaa mahdollisuuden kaikille taiteilijoille ja
toisaalta sitä kautta ilmoittautuneet taiteilijat osoittavat olevansa sekä kiinnostuneita, että sitoutuneita juuri kyseisen taidehankinnan toteuttamiseen.”, kertoo Kankaan Palvelun taidekoordinaattori Kirsi Pitkänen.
Asukasäänestys ja
taiteilijavalinta

Luonnokset asetettiin nähtäville ja asukasäänestykseen 1.-15.9.
Asukasäänestyksen kautta ääniä
tuli yhteensä 64 kpl. Eniten ääniä sai Paavo Räbinän Perhosköynnös (19 ääntä), toiseksi si-

kuvateattereita eikä mitään muutakaan ajanvietettä tarjoavaa.
Kunnes Kankaalla alkoi tapahtua. Olemme
muutaman vuoden ajan seuranneet kokonaisen
tehtaan katoamista maisemasta ja uusien kerrostalojen nousua pohjoisessa ilmansuunnassa. Työmaaliikenne alueelle on kulkenut pääosin Vapaaherrantien kautta. Koska uudet rakennukset sijaitsevat syvällä notkon pohjalla, työn ääniäkään ei ole häiriöksi saakka kuulunut.
Uuden kaupunginosan rakentumista on voitu seurata myös tiedotusvälineistä, joilla on riittänyt kerrottavaa. Upeita visioita modernista rakentamisesta, uusien energiaratkaisujen kokeiluja, ihmisten kohtaamispaikkojen luomista,
hienoja maalauksia talojen seinissä, erilaisia asu-

joittui Anssi Pulkkisen & Taneli Rautiaisen Uoma (syöksytorvella) (18 ääntä) ja kolmanneksi
NEON Kulman takana (17 ääntä).
”Asukasvaikuttaminen on tärkeä näkökulma Kankaan taidehankinnoissa, koska osallistaminen on ollut mukana alusta saakka Kankaan alueen kehittämisessä Asukkaat ovat toivoneet päästä
mukaan päätöksentekoon myös
taidehankintojen osalta” sanoo
Kankaan projektipäällikkö Kaisa Hirvaskoski-Leinonen.
Luonnoksia käsitteli monialainen taidetyöryhmä, johon
kuuluu Kankaan Palvelun edustajien lisäksi Jyväskylän taidemuseon, Taiteen edistämiskeskuksen, Jyväskylän taiteilijaseuran, Jyväskylän kaupungin sekä
rakennuttajien edustajia. Kankaan Palvelu Oy teki päätöksen
taidehankinnan toteuttamisesta
Kankaan taidetyöryhmän esityksen pohjalta.
Lopullisessa päätöksessä kiinnitettiin huomiota asukasvaikuttamisen lisäksi taiteelliseen laatuun, tekniseen toteutettavuuteen, kohderyhmien huomioimiseen sekä teoksen elinkaareen.
Lisäksi haettiin ehdotusta, joka
asettuisi osaksi arkkitehtuuria ja
täydentäisi parhaalla mahdollisella tavalla Kankaan taidehankintojen kokonaisuutta. Taiteilijavalinnassa kuultiin myös kohteen pääsuunnittelijaa, Jyväskylän kaupungin valosuunnittelijaa
sekä rakennuttajan edustajia.
Perustelut
taiteilijavalinnalle

Kankaan taidetyöryhmä perusteli esitystään seuraavasti:
”Ehdotus on taiteellisesti korkeatasoinen. Teos antaa vaikutelman suuresta syöksytorvesta,
joka on taivuteltu epätavalliseen
muotoon ja luo mielikuvan siitä, kuin työmaa olisi vielä käynnissä. Teos houkuttelee ajatuksia moneen suuntaan, muttei vaadi vastausta kysymykseen, mitä
se lopulta esittää tai haluaa sanoa. Roikkuvassa hahmossa voi
nähdä sympaattista ja humorististakin otetta, jolloin se puhuttelee asukkaita iästä riippumatta. Uoman orgaaninen muoto ja

materiaali tuovat mukavasti kevennystä isoon ja tummaan rakennusmassaan. Teos on kuitenkin tarpeeksi monumentaalinen
suhteessa rakennukseen eikä jää
sille alisteiseksi. Teos muodostaa hyvälaatuisen häiriötilan ympäristöön, joka on muutoin niin
suunniteltu ja hallittu. Tästä huolimatta teos teoksen vuoropuhelu ja asettuminen rakennuksen
julkisivuun tuntuu luontevalta.”
Ehdotus sai toiseksi eniten ääniä yleisöäänestyksessä ja ero ensimmäisen ja toisen eniten ääniä
saaneen ehdotuksen välillä oli
vain yksi piste. Kokonaispistemäärässä Uoma sai ylivoimaisesti eniten pisteitä. Kankaan taidetyöryhmä näki Uoman sekä teknisesti, taiteellisesti että teoksen
elinkaaren kannalta kestävimpänä ja mielenkiintoisimpana valintana.
Teos muodostaa
maamerkin Kankaalle
saavuttaessa

Taideteos sijoittuu Jyväskylän
Kankaan MOSURA-kortteliin,
Rusokinkadun ja Ailakinkadun
kulmaan. MOSURA tarkoittaa
monisukupolvista korttelia, johon rakentuu opiskelija-asumista, senioriasumista, päiväkoti, sekä yhteistila päiväkodille, opiskelijoille ja vanhuksille. Rakennuksen arkkitehtuuriteemaan
liittyy tarina ulosvedettävästä
laatikosta ja rakennuksen julkisivussa toistuukin ruudukonomainen aihe. Tärkeässä roolissa ovat myös ruudukkoon kiipeävät köynnökset, jotka elävöittävät ja muuttavat julkisivua
vihreämmäksi vuosien saatossa.
Tämä korkea rakennus ja keskeinen sijainti Kankaalle saavuttaessa muodostavat taideaiheelle maamerkin omaisen, porttimaisen
luonteen.
Kohteen pääsuunnittelijana
toimii Jan Niukkanen Arkkitehtipalvelu Oy:sta ja rakennuttajina ovat Jaso ja Koas. Rakennus valmistuu helmikuussa 2021.
Taideteos tullaan asentamaan paikoilleen viimeistään syksyllä
2022.

mismuotoratkaisuja, asukkaiden viljelypalstoja
kerrostalojen pihoilla, parkkitaloja pihapysäköinnin sijasta, kimppakyytiautoja, kevätkarkeloita, Piippurannan klubitoimintaa jne.
Kankaan uudet asukkaat perustivat nopeasti
oman asukasyhdistyksen. Aloin kiinnostua alueesta ja kävin joissakin tapahtumissa. Virkeä ja
nuorekas meininki houkutteli mukaansa. Liityin asukasyhdistyksen jäseneksi, vaikka asun
Tourulan puolella. Eivät panneet hanttiin, vaan
toivottivat tervetulleeksi.
Jos katsomme kaupungin karttaa, huomaamme, että Kankaan alue ja muu Tourula muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden Tourulantien,
4-tien, Lohikoskentien ja Tourujoen välisellä
alueella. Kankaalle on muodostunut tai muodostumassa palveluja, jotka hyödyttävät myös
Tourulan asukkaita.
Näistä lähimpiä on vasta avattu K-Market.
Kaukana ei ole myöskään Piippurannan klubi,
joka on keskeinen tapahtumapaikka ruokailumahdollisuuksineen, joskin tilapäisesti suljettu
koronaviruksen takia. Kankaan tehtaan vanhaan
porttirakennukseen Minimanin takana on rakennettu yleinen sauna kahvila- ja baaripalveluineen. Käden ulottuvilla on myös kuntosalitoimintaa.

Teos synnyttää Mosura-rakennuksen kulmaan kevyen, ilmavan ja näkyvän maamerkin. Teos
heijastelee alueen luonnonläheistä, leikkimielistä ja yhteisöllistä
identiteettiä. Taivutetun syöksytorven muodostama abstrakti,
dynaaminen muoto näyttäytyy
orgaanisena elementtinä, joka
kietoutuu massiivisen rakennuksen rakenteisiin. Teoksessa luonto ja arkkitehtuuri kietoutuvat
ajatuksellisesti yhteen; törmäävät ja sekoittuvat.
Rakennetussa ympäristössä
luonto pyritään usein rajaamaan
ja muokkaamaan ihmisen tarpeisiin. Teosehdotuksessa suoraviivainen, tiukan funktion sanelema talotekninen elementti on
kuitenkin muovautunut yllättävällä tavalla. Siinä voi nähdä, miten virtaava vesi onkin muokannut kovan materiaalin orgaanisesti luikertelevaksi muodoksi,
samoin kuin joen virta muovaa
maan kamaran uomaksi.
Kankaan vierellä kulkevan
Tourujoen laakso on ihmisen ja
vesieroosion suuresti muovaama
alue, joka muuttaa edelleen muotoaan. Tourujoki on ollut altis
myös ihmisen aiheuttamille muutoksille. Kankaan paperitehdas
laski aiemmin jätevetensä Tourujokeen ja vielä 1980-luvullakin
veden väri saattoi vaihdella päivittäin. Teoksen lähtökohtana
ovatkin pohdinnat veden ja sen
kiertokulun merkityksestä, sekä niiden elämää ylläpitävän voiman arvostus. Ilman vettä ei ole
elämää – sekä ihmisyhteisöt että muut elämän muodot kukoistavat juuri virtaavan veden äärellä. Taideteos ja siinä oleva ajatus
vedenkierrosta vertautuu Mosuran monisukupolvisessa talossa
myös elämänvirtaan, sen jatkuvaan liikkeeseen ja -kiertokulkuun.
Lisätiedot:
Kankaan Palvelu Oy, Kirsi Pitkänen, taidekoordinaattori
050-338 7705, kirsi@kankaanpalvelu.fi

Rakennustoiminnan jatkuessa ja uusien talojen kohotessa Ailakinkadun varteen huomaamme, että ainoa erottava tekijä alueidemme välillä on katu, jonka pohjoispuolella on Kangas ja
eteläpuolella Tourula. Kohta emme huomaa mitään hallinnollisia eroja näiden alueiden välillä.
Katuverkon paisuessa Kankaalla myös ihmisvirtojen liike Tourulasta alueen läpi Minimaniin ja
Seppälän teollisuusalueelle tulee lisääntymään.
Yhteiset intressit nivovat näitä alueita yhä tiiviimmin toisiinsa.
Kankaan asukasyhdistyksen hallituksessa on
jo pohdittu toimintarajojen ulottamista ainakin
Tourulantielle asti. Miksi näin ei voisi ollakin?
Näyttää ihan sopivalta, että uusi dynaaminen
alue ottaa vetovastuun asukasyhdistystoiminnasta vähitellen koko Kangas -Tourulan alueella.
Ja mikä parasta. Me asukkaat tällä alueella tiedämme itse parhaiten, mikä meille on tärkeää
ja miten aluettamme tulee kehittää. Emme halua vastustaa kaikkea, vaan suuntaamme katseemme tulevaisuuteen myönteisessä hengessä.
Miksi et tulisi mukaan yhteiseen toimintaan!
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Kankaan Palvelun
ajankohtaiset!
Kankaan Palvelu Oy rakennuttaa, hallinnoi ja huoltaa Kankaan
alueen yhteispihoja. Lisäksi rakennutamme, hallinnoimme ja
huollamme Kankaan alueen asukkaiden, sekä osan alueen yritysten jätehuoltoa, sekä olemme toteuttaneet Kangasverkko-alueportaalin Kankaan alueella asuvien ja työskentelevien henkilöiden jokapäiväiseksi arjen apuvälineeksi.
Rakenteilla
olevat yhteispihat

Tällä hetkellä rakennetaan Kankaan Palvelun Sydänmetsä- ja Sydänsukupolvipihoja (MOSURA).
Sydänmetsäpihasta on pieni osa
valmistunut rakennusten ympärillä. Rakentaminen korttelin
alueella jatkuu edelleen ja piha
valmistuu aina pienissä osissa.
Sydänsukupolvet (MOSURA)
piha valmistuu kesällä 2021. Katsotaan josko maailmantilanne
olisi siinä tilassa, että voitaisiin
vaikka pihan avajaiset sitten kesällä pitää!
Kangasverkkoalueportaali

Uudistunut Kangasverkko julkaistiin vuoden 2020 alussa. Tänä vuonna uusia kävijöitä on ollut sivustolla yli 3 000. Alueportaalin kehittäminen jatkuu. Tavoitteena on selkeyttää ja virtaviivaistaa alueen yhden tärkeim-

män informaatiokanavan toimintaa sekä käyttöä. Palautetta ja
kehitysideoita voi antaa Kangasverkon palautekanavan kautta.
Lisäksi kesän jälkeen kaikki
porraskäytävien infonäytöt on
siirretty saman etäjärjestelmän
piiriin helpottamaan vikatilanteiden havaitsemista ja nopeaa
korjausta.
Kangasverkkoon on tulossa
loppusyksyn aikana mm. jätehuoltoa ja omaa kierrättämistä
helpottavia työkaluja. Työkalut
ovat osa Jyväskylän kaupungin
Kankaan osahankkeen CIRCWASTE-projektia. Kangasverkon jätehuolto-osioon on tulossa mm. karttanäkymä, jossa näkyy jokaisen astian tyhjennysvälit erikseen. Osana kehitystyötä myös astioiden täyttöasteita
pyritään ennakoimaan. Työkaluista toivomme palautetta sekä
kehitysehdotuksia.
Yksityinen
pysäköinnin valvonta

Jyväskylän kaupungin irtisanoessa pysäköinnin valvonnan sopimukset siirryttiin Kankaan Palvelulla yksityisen pysäköinnin
valvonnan piiriin. Palveluntarjoajaksi valikoitui MKM Park
Service Oy. Pysäköinti on sallittu ainoastaan merkityillä paikoilla ja ehdot käyvät ilmi alueen
opasteista.
Kankaan Palvelu Oy:n alueilla tapahtuvasta väärinpysäköin-

nistä voi ilmoittaa soittamalla
numeroon 010 292 0003. Valvottavan alueen ja paikat tunnistaa
valvontayhtiön ehtokyltistä.
Annathan mahdollisimman
hyvät lähtötiedot tilanteesta: miten ja missä ajoneuvo on väärinpysäköitynä, rekisterinumero,
merkki/väri. Jos ajoneuvo poistuu ilmoituksesi jälkeen, myös
sen voi halutessaan ilmoittaa.
Soittaessa on odotettava maltilla, koska puheluohjausketjujen
vuoksi vastaaminen voi kestää
normaalia pidempään silloin, jos
valvoja on estynyt vastaamasta.
Jos valvoja on estynyt vastaamasta, puhelu kääntyy lopulta palvelukeskukseen, jossa ilmoitustiedot otetaan vastaan ja välitetään edelleen valvojalle.
Valvontamaksusta tehtävän
kirjallisen reklamaation ohjeistus löytyy valvontamaksulomakkeesta, sekä palveluntarjoajan
verkkosivuilta www.mkm.fi /
reklamaatiolomake.
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Uusi S-market Tourulaan
Alueen asukkaat saavat vaikuttaa
valikoimiin ja palveluihin
Moni on ehkä jo miettinyt, että
mitä tapahtuu Kankaan kupeessa, entisen Kaluste Ojalan tiloissa Tourulantien varrella? Siihen
remontoidaan uutta kauppaa, sillä Osuuskauppa Keskimaa avaa
uuden S-marketin Tourulaan
maaliskuun 2021 aikana. Tourulan myymälä on Keskimaan 25.
S-market, ja edellisen uuden Smarketin avauksesta on kulunut
jo yli 10 vuotta.
Uutta S-marketia
suunnitellaan alueen
asukkaita ja yrityksiä
kuunnellen

Reilun 1000 neliön myymälän
tilat vapautuivat Kaluste Ojalalta syyskuun lopulla ja tiloja remontoidaan parhaillaan S-marketin tarpeisiin sopivaksi. Alueen omaleimaisuus ja urbaani
ympäristö vaikuttavat myös marketin palvelujen ja valikoimien
suunnitteluun.
- Me haluamme kuunnella lähialueen asiakkaiden ja yritysten toiveita myymälän valikoi-

mia ja palveluita suunniteltaessa. Valikoimissa tulee hyvin todennäköisesti korostumaan nopea
syöminen ja erilaisiin palveluihin panostaminen. Haluamme
olla helpottamassa asukkaiden
arkea, Keskimaan ryhmäpäällikkö Jarno Minkkinen toteaa.
Marraskuun loppuun asti
asiakkailla on mahdollista vaikuttaa uuden myymälän valikoimiin ja palveluihin osoitteessa:
sinunetusi.fi/tourulantoive.

kunnan tarve tällaisessa kaupunkialueelle tyypillisen kokoisessa
S-marketissa on noin 10 vakituista työntekijää.
Potentiaalinen alue
marketkaupan
palveluille

- Toivoisimme vuoropuhelua
myös alueen asukasyhdistyksien
kanssa. Kunhan pääsemme pian
valittavan marketpäällikön kanssa yhdessä suunnittelemaan kaupan toimintoja pidemmälle, niin
olisi erityisen mukava saada yhdistyksen väkeä vierailulle remontoitaviin tiloihin välittämään
asukkaiden toiveita kaupan palveluiden osalta.

Asuinalueena kehittyvä Kankaan
ja Tourulan alue nähdään potentiaalisena marketkaupan palveluille.
- Olemme jo pidemmän aikaa
etsineet sopivaa liiketilaa Tourulan alueelta. Tourulan lähialueet, kuten Kankaan alue, kehittyvät edelleen tulevina vuosina
niin asuinalueena kuin työpaikkojen suhteen. Haluamme olla
tämän potentiaalisen alueen kehityksessä mukana. Tämä on
odotettu lisä marketverkostoomme Jyväskylän alueella, Minkkinen toteaa.

Tourulan S-marketin marketpäällikön valinta vahvistuu marraskuun aikana, jonka jälkeen
päästään aloittamaan työntekijöiden rekrytointia. Henkilö-

Lisätietoja
Osuuskauppa Keskimaa, Jarno
Minkkinen, S-market ryhmäpäällikkö, 010 767 3039, jarno.minkkinen@sok.fi

