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Puheenjohtajalta

Valoa näkyvissä
Korona tilanteen helpottuessa kevään aikana olemme asukas-yhdistyksessäkin toiveikkaita, että voimme pitkästä aikaa toteuttaa yhteisöllisyyttä. Ensimmäisenä starttaa 16.6. Piippurannan Klubin kanssa yhteistyössä suunniteltu Kesätapahtuma,
jossa on onkikilpailu ja Loiskisyhtyeen konsertti. Samalle päivälle sattuu myös Jyv'äskylän kulttuuri- ja osallisuuspalvelun perhesuunnistus-tapahtuma, jossa
Loiskis-yhtyeen konsertti on yhtenä suunnistuskohteena.
Kesään on suunniteltu myös
luontokävelyä, vilttikirppistä ja
lasten tapahtumaa ja toivon todella että ne kaikki päästään toteuttamaan.
Alku vuoden aikana asukasyhdistyksen hallitus on kokoon-

tunut useita kertoja ja olemme
antaneet lausuntoja mm. VT4
parantamissuunnitelmaan ja paikallisliikenteen tulevaan linjastosuunnitelmaan. Ailakinkadullekin on luvassa korotettu suojatie ja ensi syksynä ratkeaa Kankaanrannan sillan kohtalo.
Asukasyhdistys on yksi merkittävä kanava olla vaikuttamassa
asuinalueemme kehitykseen. Tarvitsemme laaja-alaista näkemystä ja eri-ikäisten ihmisten mielipiteitä jotta voimme parhaalla
mahdollisella tavalla arvioida eri
hankkeiden vaikutuksia alueemme rakentumiseen.
Mielipiteesi on tärkeä! Tervetuloa mukaan toimintaan!
Kirsi Heikkilä
Kankaan asukasyhdistyksen
puheenjohtaja

Kankaanrannan silta
puhuttaa
Tourujoen rantatörmällä sijaitsevassa neljässä kerrostaloyhtiössä suoritettiin Kankaanrannan
sillan rakentamista tukevan kuntalaisaloitteen nimienkeruuhanke viime vuoden syys-lokakuussa.
Hanke sai taakseen laajaa kannatusta, sillä allekirjoituksia kertyi lyhyessä ajassa lähes 100 kappaletta. Vuonna 2018 tehdyssä
aikaisemmassa aloitteessa on 239
nimeä, jotka kerättiin pääasiassa
Kankaan omalta alueelta.
Kankaanrannan sillan rakentamiselle on siten laaja kannatus
Kankaan -Tourulan alueella eli
juuri niiden henkilöiden keskuudessa, joiden arkisen liikkumisen tarpeita silta eniten palvelisi. Vastustajiakin toki löytyy, joiden olemassaolosta Keskisuomalaisen mielipidepalsta aika ajoittain muistuttaa.
Jyväskylän kaupunki on lähettänyt huhtikuussa kuntalaisaloitteen vastuuhenkilölle tiedon
lausunnostaan, joka kuuluu seuraavasti:
"Joukko Tourulan kaupunginosan asukkaita on tehnyt aloitteen, jossa he kannattavat Kankaanrannan sillan rakentamista.
Aloitteeseen annettu vastaus:
Kankaanrannan silta on osa
Kankaan baanaksi nimettyä pyöräilyn pääreittiä. Pyöräilyn pääreitti on merkitty Kankaan osayleiskaavaan sekä Jyväskylän kaupungin yleiskaavan karttaan 6
(Täydennysrakentaminen ja kestävä liikkuminen). Sillan suunnittelun pohjaksi on pidetty suunnittelukilpailu, jonka voittaja ratkesi vuonna 2016. Sillan toteuttaminen vaatii alueen asemakaavan muuttamisen. Asemakaavan luonnos vietiin kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn
15.5.2018, ja tällöin lautakunta
palautti asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että uuden sillan
rakentamiselle selvitetään vaihtoehtoinen ratkaisu.

Vaihtoehtoisina ratkaisuina
tutkittiin neljää eri vaihtoehtoa.
Ne ovat Tourujoen ylityskohdan
mukaisesti nimettyinä: Kankaankatu, Kankaanrannan silta (uusi
silta), Kinakuja ja Tourulantie.
Vaihtoehtoja esiteltiin yleisölle
vuonna 2020 - tällöin toteutettiin myös asukaskysely, johon
vastasi reilut 1000 henkilöä. Eri
vaihtoehtoja arvioitaessa näkemykset erosivat toisistaan voimakkaimmin Kankaanrannan
sillan osalta. Lähes sata vastaajaa
piti Kankaanrannan siltaa hyvänä vaihtoehtona, ja reilut 40 vastaajaa taas piti sitä huonona vaihtoehtona.
Vaihtoehdoista annetut kommentit jakautuivat vastaajien taustasta riippuen. Esimerkiksi aktiivipyöräilijät korostivat sujuvia
ja nopeita yhteyksiä, osalle vastaajista ne eivät olleet niin tärkeitä. Osa oli huolissaan jalankulun turvallisuudesta Kinakujan ja Kankaankadun vaihtoehtojen osalta. Osa vastaajista oli
huolissaan Tourujoen luontoarvojen heikentymisestä mahdollisen uuden sillan rakentamisen
seurauksena.
Uuden sillan rakentaminen
ratkeaa tulevassa kaavoitusprosessissa. Kaavan valmistelua jatketaan, kaava on tarkoitus tuoda uudelleen käsittelyyn syksyllä 2021"
Olennaisin osa tässä lausunnossa on sen viimeinen kappale,
jonka mukaan uuden sillan rakentaminen ratkeaa tulevassa kaavoitusprosessissa. Kaavan valmistelu on siis edelleen työn alla ja
uusi kaava on tarkoitus tuoda käsiteltäväksi ensi syksynä. Sillan
kohtalo jää siten 13. kesäkuuta
valittavan uuden valtuuston ratkaistavaksi.

Raimo Sopo
Kuntalaisaloitteen
vastuuhenkilö

Tällainen upea baana avautuu eteesi Kankaanrannan
sillan ylitettyäsi joskus tulevaisuudessa.
Kuva: Jorma Leppänen

Tourujoen kunnostus lykkääntyy
Aluehallintoviraston Jyväskylän
kaupungille myöntämästä luvasta 19.3.2021 Tourujoen kunnostamiseksi on jätetty yksi valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Tästä johtuen sekä kunnostuksen että kunnostuksen
yhteydessä toteutettavien puistoalueiden ja rantareittien rakentaminen viivästyy.

Lisäksi Kankaankadun olemassa oleva kevyen liikenteen silta
uusitaan ja pidennetään, jotta se
yltää uuden rakennettavan jokiuoman ylitse.
Alunperin Tourujoen kunnostus oli tarkoitus aloittaa jo tänä

vuonna. Alustava arvio koko
hankkeen toteuttamisen kestosta on noin 2-3 vuotta. Kustannusarvio on noin 6,5 miljoonaa
euroa.
Viime syksynä alueella käynnistyneet kaivuutyöt liittyvät Al-

va Oy:n vesihuollon ja kaukolämmön töihin.
Kuva ja teksti:
Jorma Leppänen

Uusi tilanne on herättänyt
Kankaan asukkaissa voimakkaitakin tunteita. Jo pitkään väännetty iso kunnostushanke pitkittyy ja viivästyy hankaloittaen
entisestääkin Kankaan alueen
suunnittelu- ja kehitystyön etenemistä niin infran kuin liikenne- ja ihmisten liikkumisjärjestelyjenkin osalta.
Kunnostusalue yltää Kankaan
asuinalueelta Palokkajärvelle.
Suurimmat muutokset tapahtuvat Kankaan asuinalueen kohdalla.
Kankaalla koski rakennetaan
kohtaan, jossa joki ei ole aikaisemmin luonnostaan virrannut.

Alva-yhtiöt Oy:n ilmoituksen mukaan/ ilmoittamana Kankaan Koskipuiston alueen johtosiirtotyöt valmistuvat keväällä 2021.

Asukkaat mukana jätehuoltokokeilussa
Kankaan asukkaita kutsuttiin
alkuvuodesta vapaaehtoiseen jätehuoltokokeiluun, jolla haettiin keinoja kierrätyksen aktivoimiseksi pelillistämisen keinoin. Kokeilun suoritti Vaasan
yliopiston opiskelija Susanna Ailanto omana loppu- ja opinnäytetyönään ennen valmistumistaan. Taustatoimijoina Susannalla oli Jyväskylän kaupunki, Suomen ympäristökeskuksen koordinoima ja suurelta osin Euroopan komission rahoittama Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hanke.
Kokeilu toteutui 1.-28.2.2021,

jolloin mukaan lähteneitä talouksia kannustettiin jätteiden lajitteluun pelillistämisellä eli tekemällä kierrättämisestä pelimäistä.
Mukana oli 7 huoneistoa, joiden "jätekäyttäytymistä" seurattiin sekajäteastian avauskertojen
perusteella. Pelissä laskettiin huoneistoille tammikuulta sekajäteastioiden keskimääräiset avauskerrat per viikko. Helmikuussa
viikoittaista avausmäärää verrattiin tammikuun keskiarvoon. Pelin ajatuksena oli kerätä pisteitä. Pelin alkaessa kotitaloudella
oli nolla pistettä. Helmikuun
viikoittaisen tuloksen ollessa pa-

rempi kuin tammikuun keskiarvo, kertyi pisteitä. Jos viikoittainen tulos oli huonompi kuin
tammikuun keskiarvo, lähti pelaajalta pisteitä. Jos tulos oli sama kuin tammikuun keskiarvo,
ei pistemäärä muuttunut. Jos
avauskertoja kertyi 0, sai parhaan mahdollisen pistemäärän eli
100.
Oma sijoitukseni oli 4./7. En
yltänyt kumartamaan voittopalkintoa eikä arvontakaan osunut
kohdalleni. Kisan voittajien (jaettu ykkössija) saadessa täydet 400
pistettä oli minun saldoni 268
pistettä. Eli taloutemme alitti se-

kajätteen tyhjennyskertojen määriä verrattuna tammikuun keskiarvolukemaan.
Sain kumminkin pelissä mukana olleena pelikokeilun tavoitteen selkiytymään itselleni. Mitä tarkemmin tulit lajitelleeksi
sekajätteesi harventamalla ja vähentämällä vastaavasti sekajätepussukoittesi vientejä jätehuoltokiertoon, sitä enemmän sait
pisteitä. Kokeilun lopuksi osallistujat haastateltiin relevantin
tutkimusdatan saamiseksi.

Jorma Leppänen

"On kuljettava kehityksen mukana"
Nousen Rusokinkatua ylös kun
havaitsen Paperitehtaankadulla
"Maitotölkkitaloa" ohittavan ja
rollaattoriaan selkä etukenossa
työntävän Toivo Hännisen. Toivo on käynyt minulle tutuksi jo
aiemmista satunnaisista kohtaamisistamme nykyisen Kankaan
kulmakunnilla. Niinpä kiirehdin askeleitani moikatakseni ja
onnitellakseni häntä talven yli
nyt tavanomaiselle ulkoilureitilleen taas selviydyttyään.
Toivo kertoo kulkeneensa ja
tallonneensa näitä kujanteita jo
reilusti yli puoli vuosisataa. Tourujoen luontopolkuakin 30 vuotta. Hän on kirvesmiehenä palvellut Kankaan paperitehdasta
erilaisissa puusepän töissä mm.
omakoti- ja talonrakentajana,
tehtaan huonekaluja, hyllyjä,
kaappeja, ovia yms korjaten ja
kunnostaen. Työ oli monipuolista mestarin keksiessä ja käskiessä aamuisin aina uusia hommia.
Kysyessäni, mitä alueen kokemusasiantuntija ajattelee paikallisesta nykymenosta, irtoaa
vastaus helposti:
- On kuljettava kehityksen
mukana. Kaikilla on helpompaa. Rakennusmiehilläkin apunaan koneet ja tekniikka.
- Aloittaessani 50-luvulla työ
oli paljolti ruumiillista ja käsityötä. Talvella Kankaan "montussa" ei pakkasrajaa ollut. 3040 asteen pakkasissa laitettiin
koivuhalot ja tulet bensatynnyrin puolikkaaseen. Muistan kuin-

ka väripaperisellupaalit pudotettiin pultteriin ja siellä jauhettuaan ja viiraan vietäessä pultteri huuhdottiin kaikennäköisine
kemikaaleineen suoraan jokeen.
Niinpä usein jo keväällä sodan
varalta pommeilta suojatun vesivoimalaitoksen alajuoksulla
kellui myötävirtaan kuolleita,
isojakin haukia ja muita kaloja.
Paperin väriä pultteriin vaihdettaessa ammoniakin ja rikkihapon katkuiset huuhdevet loivat
siten oman iloisen värikirjonsa
Tourujoelle. Jokivarren lukuisat veneet ja venekatokset antoivat niin ikään oman ilmeensä
virtamaisemiin. Ja nahkatehdaskin.
Toivon työmatka 40 vuotisen
palvelussuhteen kestäessä kävi
hänelle varsin lyhyeksi ja tututuksi kotoaan Tellervonkadulta
Tourujoen toiselta puolen tehtaalle. Niinpä tämä liki 90 vuotias seniorikansalainen ilmoittaa nykyisen päivälenkkinsä pituudeksi asunnoltaan kunnioitettavat 2-3 kilometriä.
Rollaattorin ulkoiluttamisensa Toivo aloittaa nykyiseltä Puistokadun varren asunnoltaan
Kankaantien sillan yli Kympinkadulle, Rusokinkadulle tai Minimanin taitse Paperitehtaankadulle ja sieltä Kinakujan sillan
yli takaisin kotipihaansa. Työaikanaan selkävamman kokeneelle remonttimiehelle lääkäri
oli todennut "Sinun täytyy liikkua. Jos liikunta jää pois, niin
selkävaiva vain pahenee."

Paikallinen kokemusasiantuntija ja seniorikansalainen
Toivo Hänninen ulkoiluttamassa rollaattoriaan Kankaan
kulmilla

- Kaikki kaverini ovat jo kuolleet. Työmiehet olivat värikkäitä ja huumoria oli paljon. Rollaattori minulla on ollut jo kolme vuotta. Kerrostaloasunnostani muutan vaimoni kanssa
remontin ajaksi pois toukokuun
alusta, tiivistää muistonsa ja tuntonsa Kankaan pääkaduilla usein
näkemämme yhdeksänkymppinen ikämieslenkkeilijä.
Toivon rinnalla Kinakujan sillan alkuun asti yhdessä kulkeissamme eroamme. Oikaisemme
molemmat yllättäen alkaneen sa-

teenkin alta pois kohti omia kotikontujamme molemmin puolin Tourujokea. Sattumanvaraisesta kohtaamisestamme spontaanine kuulumisten vaihtoinemme ja pikahaastatteluineni
tunnen ihailtavaa arvostusta, kiitollisuutta ja kunnioitusta tätä
omasta kunnostaan ja päivittäisestä liikunnastaan huolehtivaa,
sisukasta lajikumppaniani ja virkeää seniorikansalaistamme Toivo Hännistä kohtaan.
Kuva ja teksti:
Jorma Leppänen
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Kankaan
talkkari Jukka

Kangas mukana Vuoden
kaupunginosa -kisassa
Suomen Kotiseutuliitto julkisti
helatorstaina Vuoden kaupunginosakilpailun voittajan. Kilpailuun saatiin 243 ehdotusta 25 eri
kaupungista ja 110 kaupunginosasta.
Jyväskylän kaupunginosien
keskinäisessä vertailussa eniten
ehdotuksia tuli vuoden 2004 voittajalta Kypärämäki/ Köhniöltä
16, Säynätsalosta 15, Köhniöltä
6 ja ja Kankaalta sekä Kuokkalasta molemmilta vain 3 ehdotusta. SKL:n luonnehtii omilla
nettisivuillaan superkaupunginosien ehdotustulvasta ilmenevän,

Jukka Sillankorva TL-Maint
Oy:stä aloitti Kankaan talkkarina joulukuussa 2020. Jukan tehtäviin kuuluu huolehtia Kankaan
Palvelu Oy:n omistamien yhteispihojen ja kaupungin omistamien teiden, kevyenliikenteenväylien ja nurmialueiden kunnossapidosta ja siisteydestä.
Kunnossapitoon osallistuu TLMaintilta useita henkilöitä, mutta Jukan tehtävänä on koordinoida alueella tehtäviä kunnossapitotöitä. Asuinrakennusten
ulko- ja sisäalueista vastaa edelleen asunto-osakeyhtiöiden omat
huoltoyhtiöt. Kankaan alueella
7 taloyhtiötä on tällä hetkellä
TL-Maintin hoidossa. Jukka haluaa olla vanhan hyvä ajan talkkari ja hän toivookin asukkaiden pysähtyvän juttusille
– On mukavaa työskennellä
näin yhteisöllisessä paikassa ja
kauniissa ympäristössä kuin Kangas. Tulkaa rohkeasti juttelemaan,
kun liikuskelen alueella, hymyileväinen Jukka tuumaa.
–Teemme tätä yhteistyöllä ja
kierrämmekin säännöllisesti alueella katselmuksilla ja teemme
tarvittavat huoltotoimenpiteet,
palvelupäällikkö Ulla-Maija Valtonen Kankaan Palvelu Oy:stä
kehuu Jukan asennetta ja yhteistyötaitoja – Jukka osaa lähes lukea ajatukseni ja on usein jo yhden askeleen edellä minua. Jukka toimii jo ennen kuin olen edes

Jukka Sillankorva

ehtinyt pyytämään jonkin asian
hoitamista. Tällainen yhteistyö
on molemmin puolin mielekästä, Valtonen iloitsee.
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kuvaaja: Petri Blomqvist,
Visual Bureau of Finland Oy
teksti: Mervi Yläjärvi
Business Jyväskylä,
Jyväskylän kaupunki

että lähiympäristö on parhaimmillaan keskeinen osa ihmisen
elämää ja hyvinvointia.
- On ilo, kunnia ja nautinto
tuntea olevansa mukana ja osallisena alati kehittyvän, rakentuvan ja valmistuvan uuden kaupunginosa-alueemme niin arkikuin juhlamenossa ja meiningissä, kerrottiin Jyväskylän Kankaan aluetta kehuvassa hakemuksessa.
Tällä kertaa Vuoden kaupunginosaksi valittiin Turun keskustan tuntumassa sijaitseva aktiivinen ja idyllinen I kaupunginosa.

Alue sijaitsee Aurajoen itäpuolella – näkyvimpänä maamerkkinään Turun tuomiokirkko.
Kaupunginosassa ovat myös Turun yliopisto ja Åbo Akademi.
Josko meille kankaalaisille
oma rakas - talo talolta ja kortteli
korttelilta – kasvava ja nouseva
uusi Kankaan kaupunginosaalueemme olisi ensi vuonna jo
nykyistä lähempänä vuoden
voittajaehdokkuutta? Jäänee
nähtäväksi!
Teksti ja kuva:
Jorma Leppänen
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Asukasyhdistyksen kannanottoja
Kevyen liikenteen
turvallisuus paranee Kankaalla
Jyväskylän kaupunki on 9. päivänä maaliskuuta vastannut Kankaan asukasyhdistyksen viime
vuonna tekemään, liikenneturvallisuuden parantamista koskevaan kuntalaisaloitteeseen.
Aloite koski Paperitehtaankadulta Ailakinkadulle nousevan

kevyen liikenteen väylän turvallisuuden parantamista. Päivittäinen liikenne kyseisellä väylällä
on jo nyt yllättävän vilkasta ihmisten kävellessä tai ajaessa polkupyörällä Kankaan alueelta Kinakujan sillan kautta keskikaupungin suuntaan.

Liikenteenohjausinsinööri Ilkka Toppilan lähettämässä viestissä todetaan, että "Ailakinkadun ylittävien jalankulkijoiden
ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuuden parantamiseksi Ailakinkadulle aloitetaan vuoden 2021
aikana suunnittelemaan korotet-

tua suojatietä. Korotetun suojatien yhteydessä asetetaan väistämisvelvollisuus ajoneuvoliikenteelle".
Kuva ja teksti:
Raimo Sopo

Kuvan yltyskohtaan tulee korotettu suojatie, mikä lisää
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta.

VT4 Rantaväylän parantaminen välillä Aholaidan
eritasoliittymä-Lohikosken eritasoliittymä
Taustaa

Kankaan asukasyhdistys ry. on perustettu vuonna 2019. Koska Alakaupungin asukasyhdistys on lopettanut toimintansa Tourujoen
itäpuolisella alueella, Kankaan asukasyhdistys on tällä hetkellä ainoa
asukasyhdistys Tourujoen ja Nelostien sekä Lohikoskentien ja Jyväsjärven rajaamalla alueella.
ELY-keskuksen mukaan tiesuunnitelman tavoitteita ovat mm. "Kankaan ja Seppälän alueiden saavutettavuuden parantaminen" sekä
"Seppälän ja Kankaan alueen välinen sujuva katuyhteys". Koska tiesuunnitelma vaikuttaa kaikkien
Kankaan ja Tourulan (Suur-Tourulan ) asukkaiden arkeen, muistutuksessa emme rajoitu pelkästään Kankaan alueeseen, vaan
lausuntomme kattaa myös Tourulaa koskevan liikenteen.
Edellä mainitun osalta toteamme, että tiesuunnitelmassa tulisi
mainita Kankaan lisäksi myös Tourula, koska näitä alueita ei voi erottaa liikennevirtojen näkökulmasta toisistaan.
Paikallisen liikenteen
pääväylät

Kangas-Tourulan alueen moottoriajoneuvoliikenteen pääväylät ovat
Tourulantien lisäksi Ailakinkatu
ja Vapaaherrantie. Nyttemmin
Kankaan asutuksen kasvaessa myös
Rusokinkadusta on muodostunut
merkittävä poikittainen kulkureitti. Vuosikymmenien kokemus liikkumisesta alueen pääväylien kautta keskustaan, Seppälän teollisuusalueelle sekä 4-tielle ja rantaväylälle on osoittanut, että nämä reitit
ovat palvelleet alueemme asukasliikennettä vähintäänkin tyydyttävästi.
Tiesuunnitelman mukainen uusi
kokonaisratkaisu parantaa käsityk-

semme mukaan myös Kankaan –
Tourulan alueen liikennettä, joka
on vuosien varrella vilkastunut ja
vilkastuu edelleen Kankaan alueen
väkiluvun kasvun myötä. Yhdistyksemme suhtautuukin esillä olevan suunnitelman päälinjoihin
myönteisesti ja uskomme uusien
siltaratkaisujen helpottavan liikennettä erityisesti keskustan ja itäisten kaupunginosien välillä sekä 4tien suuntaan, mikä lienee suunnitelman tarkoituskin.
Aholaidan
eritasoliittymä

Uudessa tiesuunnitelmassa vanha
nousuliittymä 4-tieltä Tourulaan
pohjoisen suunnasta poistuisi ja
kulku tapahtuisi uutta ramppisiltaa pitkin Nesteen huoltoaseman
ja Rise-kampuksen välissä olevaan
Tourulantien risteykseen. Päästäkseen Rusokinkadun kautta vanhaan Tourulaan ja Kankaalle tai
vastapäiselle sotateollisuusalueelle
(Tourulankulmaan), on käännyttävä Tourulantietä oikealle. Vasemmalle kääntyen ramppisillalta pääsee kaupungin keskustaan. Liittymän pään suunnitellulla siirrolla
nykyisestä paikasta kaupungin keskustaan päin ei ole Kangas-Tourulan asukasliikenteen kannalta merkitystä.
Ramppiratkaisu (silta keskustaan) vaikuttaa pohjoisen suunnasta tulevan, Tourulassa ja Kankaalla sekä vanhan asetehtaan alueella
asuvan näkökulmasta hyvältä. Uusi
ramppi nopeuttaa pohjoisesta kaupungin keskustaan pyrkivän matkaa, koska väliltä jää kahdet liikennevalot pois. Matka Tourulaan ja
Kankaalle pitenee ilmeisesti jonkin verran, mutta muuttuu liikenteellisesti joustavammaksi. Uusi
ramppisilta pohjoiseen palvelee
vastavuoroisesti 4-tietä pohjoiseen
pyrkiviä Kankaan ja Tourulan asuk-

kaita. Silta purkaa nykyisen ramppialueen tungosta ja tekee liittymisen 4-tielle turvallisemmaksi.
Seppälän eritasoliittymä

Mini-Maniin ja Merasimen kautta
Seppälän teollisuusalueelle sekä
Lohikoskentietä Laukaan suuntaan liikkuvat autoilijat ovat tottuneet käyttämään Vapaaherrantietä, jonka liikenne on vilkastunut vuosi vuodelta. Vapaaherrantien kaksi eniten ongelmia
aiheuttanutta risteystä ovat Merasinkadun sekä Lohikoskentien risteys. Merasinkadun risteyksessä ei
ole liikennevaloja eikä kiertoliittymää, mikä näkyy liikenteen ruuhkautumisena varsinkin Seppälästä
tulevan, vasemmalle kääntyvän liikenteen osalta. Reitin ongelman
tuntevat valitsevatkin usein kiertotien Vasarakatua pitkin Seppälän tielle ja sitä kautta keskustaan
suuntaan, koska sillä reitillä liikennevalot turvaavat joustavan etenemisen.
Merkittävä muutos KankaanTourulan sisäisessä liikenteessä on
nykyiseen tilanteeseen verrattuna
Vapaaherrantien katkaisu, joka
pakottaa asukkaat etsimään uusia
reittejä Seppälän teollisuusalueelle sekä Lohikoskentielle. Käytännössä muutos vaatii ajoa joko Taulumäen kautta tai 4-tien rampin
kautta Lohikoskentielle. Kolmas
vaihtoehto on ajaa Tourulantietä
Seppäläntielle ja sitä kautta Lohikoskentielle (ja edelleen Laukaan
tielle). Tämä reitti saattaa olla ainakin vanhan Tourulan sekä Tourulankulman asukkaiden kannalta uusien ramppiratkaisujen ansiosta helpoin keino päästä Laukaantielle.
Tourukeskuksen
liikenneympyrä on ollut hyvä liikenteen ohjaaja Ailakinkadulta Minimanin suuntaan sekä oikealle
kääntyen Tourulantielle ja sitä kaut-

ta sekä itään että länteen. Mikäli
tämä hyvin toiminut yhteys Tourulantielle suljetaan, se tulee lisäämään liikennepainetta Rusokinkadulla.
Kankaan
ydinalueen liikenne

Käsityksemme mukaan on olemassa vaara, että liikenne Kankaan
ydinalueen läpi Rusokinkadun ja
Paperitehtaankadun kautta Minimaniin ja Seppälän teollisuusalueelle tulee Vapaaherrantien katkaisun jälkeen merkittävästi lisääntymään. Liikennetiheyttä tullee lisäämään myös Vapaaherrantien ja
Lohikoskentien risteysalueella olevan rivitaloalueen asukkaiden meno - ja paluuliikenne ja ehkä vielä
suuremmassa määrin Holstin asukkaiden liikkuminen uutta siltayhteyttä pitkin Paperitehtaankadun
ja Rusokinkadun kautta kaupungin keskustaan ja takaisin. Tätä
reittiä tulisivat osittain käyttämään
myös Ailakinkadun varren asukkaat Tourulassa.
Suurinta huolta asukasyhdistyksen mielestä aiheuttaa liikennepaineen kohdistuminen Kankaan sydämeen Rusokinkadun ja Paperitehtaankadun risteysalueelle, jota
kautta liikenne suuntautuisi Minimaniin, Merasimenkadulle sekä
Holstiin ja entisen Vapaaherrantien päätepisteeseen. Paperitehtaankadulla jalkakäytävät ovat kapeita
ja osa talojen ulko-ovista avautuu
suoraan katualueen puolelle. Erityisesti lapsiperheiden kannalta
asetelma on huolestuttava. Näkemyksemme mukaan tilannetta helpottaisi, jos Kankaan alustavassa
kaavasuunnitelmassa kuvattua Hjalmarinkatua jatkettaisiin Ailakinkadulle saakka ja jos Vapaaherrantien liittymä Tourulantiehen säilytettäisiin entisellään. Tällöin matkustaja voisi valita vaihtoehtoisen

reitin Minimaniin ja Seppälän teollisuusalueelle ja välttäisi kulun Kankaan sydämen kautta. Ratkaisun
uskomme purkavan merkittävästi
Kankaan sydämeen ja Rusokinkatuun tulevaisuudessa muuten kohdistuvaa liikennepainetta. Katuyhteys korvaisi tavallaan nykyisen
Vapaaherrantien liikenneyhteydet
mutta hivenen lännempänä kulkien. Myös pohjoispuoleisen Kankaankadun käyttö liikennepainetta keventävänä vaihtoehtona tulisi ottaa huomioon.
Kevyen liikenteen
kasvava rooli KankaanTourulan alueella

Kankaan alueen suunnitteilla
olevat kevyenliikenteen ratkaisut
tulevat merkittävästi keventämään
autoilun kuormitusta Kangas-Tourulan alueella sekä Merasimen kulkureitillä ainakin paikallisten asukkaiden osalta. Jo nyt ihmiset liikkuvat jalan ja polkupyörillä Ailakinkadun varrella olevista taloista
ja jopa kaupungin keskustasta asti Minimaniin ja Seppälän teollisuusalueelle, vaikka kulkureiteillä
on vuosien varrella ollut monenlaisia esteitä ja hankaluuksia

Käsityksemme mukaan autoilun aiheuttama kuormitus Kankaan-Tourulan alueella kevenee
huomattavasti VT4 - suunnitelmaan ja kaupungin sisäisiin kevyen
liikenteen suunnitelmiin liittyvien
ratkaisujen toteutuessa Kankaan
alueella, koska Minimani ja Seppälän kauppaliikkeet ovat lyhyen
matkan päässä Tourulan ja Kankaan alueelta. Seppälän eritasoliittymän tärkeys korostuukin juuri
kevyen liikenteen näkökulmasta,
koska uudet ratkaisut parantavat
kevyen liikenteen yhteyksiä Kankaan-Tourulan ja Seppälän alueen
välillä ja pidemmällekin pohjoisen
suuntaan. Pidämme tärkeänä hankkeen kokonaisuuteen liittyvän Kankaanrannan sillan rakentamista,
koska se avaa sujuvan kevyenliikenteen yhteyden Jyväskylän keskustan ja Seppälän teollisuusalueen välillä ja keventää samalla liikenteen painetta myös Tourulantiellä.
Edellä mainittu lausuma on valmisteltu Kankaan asukasyhdistyksen hallituksen yhteistyönä. Valmisteluun ovat osallistuneet Kirsi
Heikkilä, Aarre Nieminen, Jorma Leppänen sekä Raimo Sopo,
joka on laatinut muistion pohjapaperin.

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen
Linkki tulevaisuuteen 2030 linjastosuunnitelma
Lausunto 20.5.2021

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen Linkki tulevaisuuteen
2030 linjastosuunnitelmaan
Kankaan asukasyhdistys on
arvioinut paikallisliikenteen linjastosuunnitelman ja toteamme,
että yleisellä tasolla Kankaan alue
on huomioitu tulevaisuus huomioon ottaen keskinkertaisesti.
Yleistä

Kankaan alueen asukaskunta
koostuu hyvin erilaisista demografisista ryhmistä. Yhtäältä
Kankaan alueella asuu paljon
opiskelijoita, toisaalta myös paljon työssäkäyviä aikuisia, lapsiperheitä ja vanhuksia. Kankaan
alueella on kohdennettua asumista sekä opiskelijoille että van-

huksille ja nuorille. Paikallisliikenteen linjastosuunnitelmaa laatiessa olisi huomioitava, että kaikkien näiden ryhmien tarpeet
huomioitaisiin mahdollisimman
hyvin. Yhteydet opiskelupaikkoihin, kouluihin, palvelukeskuksiin, terveydenhoitoon ja
työpaikoille olisi järjestettävä.
Kankaan alueen työpaikkatarjonta kasvaa tulevina vuosina
merkittävästi ja on jo viime vuosina kasvanut käytännössä tyhjästä satoihin työpaikkoihin.
Suunnittelijan on myös tärkeä
huomioida se, että Kankaan alue
kasvaa jatkuvasti sekä asukasmäärältään, että työpaikkojen
osalta. Merkittävin huolenaiheemme on se, että vaikka ehdotettu linjasto palvelisikin Kankaan aluetta hyvin tai keskinkertaisesti vuonna 2024, on myös

tärkeää suunnitella, miten linjaston palvelukyky säilyy alueen
laajentuessa. Vuorovälit vaikuttavat jo nyt melko riittämättömiltä ottaen huomioon Kankaan
alueen kasvun vuoteen 2024 mennessä. Kankaan alueelta ei ole
tällä hetkellä suunnitteilla kuin
yksi suora yhteys keskustan suuntaan ja sitä kautta Keljoon päin,
vaikka alueen asukasmäärä tulee
kasvamaan useilla sadoilla asukkailla jo vuoteen 2024 mennessä. Palvelutaso heikkenee myös
alueen kasvaessa vuodesta 2024
eteenpäin.
Linjat

Linja T52B palvelee Kankaan
aluetta aamusta iltaan 30 ja 60
minuutin vuorovälillä Seppälän
ja Keljon suuntiin. Linja palve-

lee erityisesti Kankaalla asuvia
opiskelijoita sekä työssäkäyviä
mahdollistaen esimerkiksi Seminaarinmäen kampukselle kulkemisen yhdellä linjalla. Linja kulkee keskustan paikallisliikenneterminaalin kautta, jossa on mahdollista vaihtaa linjaa myös mm.
Keskussairaalaan menevälle linjalle, jonka koemme myös tärkeäksi. Kankaalla asuu myös paljon esimerkiksi eläkeläisiä, ja heidän tarpeitaan tämä linja palvelee myös hyvin. Vuoroväli tulee
todennäköisesti olemaan jo vuonna 2024 riittämätön.
Linja T62 palvelee Kankaan
aluetta iltapäivästä iltaan tunnin
vuorovälillä. Aamuisin palvelua
ei tällä linjalla ole. Linja kulkee
Kankaalta Seppälän kautta Vaajakosken keskustaan. Linja palvelee erityisesti Kankaan aluet-

ta lisäämällä toisen linjan Seppälän alueelle sekä niille ihmisille,
jotka käyvät töissä Kankaalla
Vaajakosken Halssilan suunnalta. Palvelun puuttuminen aamuisin haittaa toki mahdollisuutta
käyttää linjaa työmatkoihin. Linjan käyttäminen vaihtolinjana
on toki mahdollista, mutta mahdollisesti lisää jonkin verran matkustusaikaa vaihdon vuoksi.
Vaihtomahdollisuudet muihin
linjoihin ovat toki hyvät.
Muuta

Toteamme lisäksi, että Tourulantiellä kulkevat runkolinjat ja
täydentävät linjat palvelevat myös
Kankaan aluetta. Kävelymatka
Tourulantieltä ei ole kovin pitkä, mutta on myös Kankaan asukasyhdistys ry Lausunto huo-

mioitava se, että liikuntarajoitteisten on näitä linjoja hankalampi käyttää pidemmän
kävelymatkan vuoksi.
Kankaan asukasyhdistys toivoo lisäksi, että linjastosuunnitelmaa toteutettaessa huomioitaisiin Kankaan alueella myös
mahdollisimman laadukkaat linja-autopysäkit. Pysäkeistä toivotaan erityisesti turvallisia, selkeitä ja käytettäviä. Turvallisuutta
voidaan parantaa esimerkiksi
suojakaitein ja korotetuin jalkakäytävän reunuksin, jotta linjaautoon nouseminen olisi mahdollisimman helppoa. Digitaaliset vuoronäytöt olisi myös hyvä
toteuttaa Kankaan alueelle.
Jyväskylässä
20. toukokuuta 2021
Kankaan asukasyhdistys ry
Hallitus
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Kankaan kuulumisia
Valoa näkyvissä! Kesä on täällä
aivan juuri ja koronatilannekin
näyttää helpottamisen merkkejä. Sinnikkyys siis palkitaan ja
toivon mukaan pääsemme jälleen nauttimaan avoimesta arjesta.
Koronasta huolimatta rakentaminen Kankaalla on edennyt
tasaisen rauhallisesti. Kuluvan
vuoden aikana käynnistynee
myös uusia rakennushankkeita.
Kaavoittaminen etenee puolestaan Kankaan sisäosissa, Vanhan
paperitehtaan ympäristössä. Kyseessä oleva Kankaanaukion asemakaava saanee lainvoiman syksyllä. Vuoden aikana on tarkoitus käynnistää myös seuraavan
aluekokonaisuuden kaavoittaminen.
YHTEISPIHOILLA
TAPAHTUU

Yhteispihojen rakentaminen jatkuu rakennusten valmistumisen
kanssa käsi kädessä. Kesän aikana Mosuran kainaloon on valmistumassa Sydänsukupolvet
–yhteispiha. Pihalta löytyy mm.
oleskelutiloja, istutuksia, kuntoilualue ja viljelylaatikoita. Viljelylaatikot tulevat vuokrattavaksi ensi kesänä, joten yhä

useammalla kankaalaisella on
mahdollisuus perehtyä lavaviljelyn saloihin ja päästä nauttimaan
itsekasvatetusta sadosta. Myös
Metsäpiha rakentuu eteenpäin
korttelissa 47.

TOURUJOEN
KUNNOSTUSHANKKEEN
ALOITTAMINEN
VIIVÄSTYY

Tourujoen kunnostushankkeeseen liittyvä vesilupa on myönnetty huhtikuussa. Lupapäätöksestä tehdyn valituksen takia,
hankkeen käynnistyminen alkuperäisessä aikataulussa ei toteudu. Rakennustyöt oli tarkoitus
käynnistää syksyn aikana. Hankkeen tilanteesta tullaan tiedottamaan tarkemmin myöhemmin
tänä vuonna.

LISÄÄ TAIDETTA

Osaksi Mosuran julkisivua toteutuu tänä vuonna Anssi Pulkkisen ja Taneli Rautiaisen UOMA-teos. Rautiainen ja Pulkkinen kertovat teoksestaan seuraavasti:
- Taideteos esittää rakennuksen
syöksytorvea, joka on taivutettu mutkalle. 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.
Teoksen lähtökohtana ovat pohdinnat veden ja sen kiertokulun
merkityksestä, sekä niiden elämää ylläpitävän voiman arvos-

PIIPPUTORIN PIIPUN
PERUSKORJAUS
KÄYNNISTYNEE

tus. Ilman vettä ei ole elämää –
sekä ihmisyhteisöt että muut elämän muodot kukoistavat juuri
virtaavan veden äärellä. Taideteos ja siinä oleva ajatus veden-

kierrosta vertautuu Mosuran monisukupolvisessa talossa myös
elämänvirtaan, sen jatkuvaan liikkeeseen ja –kiertokulku.

Kauan odotettu Piipputorin
piipun kunnostus käynnistynee
kesän aikana. Piippu peruskorjataan siten, että Piipputori voidaan ottaa jälleen kokonaan käyttöön ja turvallisuussyistä asennetut aidat piipun ympäriltä poistaa korjauksen valmistuessa.
Työmaasta ja tarkemmista aikatauluista tiedotetaan tarkemmin
ennen rakennustöiden käynnistymistä.

KANKAAN PALVELUN
ASIAKASPALVELU

Kankaan Palvelun asiakaspalvelu puhelimitse päättyy vähäisen
käytön vuoksi kesän kuluessa.
Asiakaspalvelun tavoittaa jatkossa parhaiten sähköpostitse ja yhteystiedot löytyvät Kangasverkosta, osoitteesta www.kangasverkko.fi/yhteystiedot. Kankaan Palvelun toimistotilat
sijaitsevat Portti-rakennuksessa,
osoitteessa Kympinkatu 3. Etätyösuosituksen takia toimistolla
henkilöstöä on paikalla vain satunnaisesti. Asiakaspalveluun
liittyvistä muutoksista huolimatta, vastaamme edelleen yhteydenottoihin rivakasti ja otamme
myös mielellämme palautetta sekä kehittämisehdotuksia vastaan.
Ajankohtaiset tiedotteet löytyvät jatkossakin tuttuun tapaan
Kangasverkosta. Verkkosivuilta
löytyvät myös ohjeet yhteiskäyttöauton eli Kankaan Kimppakaaran käyttöön.
Aurinkoista kesää toivoen,

Kaisa Hirvaskoski-Leinonen
Kankaan Palvelu Oy:n
hallituksen puheenjohtaja

Lähitalo Piippurannan Klubi on
kohtaamispaikka Kankaan sydämessä
Muutama vuosi sitten Piippurannan
Klubilla vietettiin avajaisia, tarkemmin
18.5.2018. Silloin ikääntyneiden palveluiden siipien suojassa ovensa avannut
Klubi loisti uutuuttaan ja tilat kiinnostivat
tungokseen asti.
Paljon on ehtinyt tapahtua tuon
päivän jälkeen. Hyvässä vauhdissa ollut toiminnan kehittäminen
katkesi kuin kanan lento koronan sulkiessa Klubin ovet pidemmäksi aikaa, kuin osasimme aavistaakaan. Valoa näkyy kuitenkin tunnelin päässä, sillä Piippurannan Klubin on tarkoitus ava-

ta ovensa jälleen syyskuun alussa.
Kaikenlaista toimintaa

Ennen hyvinvointikeskuksena
tunnettu lähitalo Piippurannan
Klubi koki tänä vuonna nimen
ja organisaatiomuutoksen lisäksi nuorennusleikkauksen, sil-

lä tällä hetkellä Jyväskylän kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden suojissa toimiva Klubi kutsuu toimintaansa entistä enemmän eri
ikäisiä jyväskyläläisiä. Toiminnan toivotaan lisäävän myös sukupolvien välistä kohtaamista. Vapaaehtoisten toimijoiden
joukko tulee näyttelemään toiminnan toteutuksessa entistä suurempaa roolia ja puhaltaa tulevaisuudessa hengen yhteisölliselle toiminnalle.
Toivomme lähitalojen tarjoavan tulevaisuudessa kaupunkilaisille ja kolmannen sektorin edustajille erilaisia osallistumisen ja
osallisuuden mahdollisuuksia, sanoo erikoissuunnittelija ja lähitalojen esimies Antti Rajala. Piippurannan klubi on kaikille avoin
kohtaamispaikka, mutta sen keskeisen sijainnin suhteen toivomme etenkin Kankaan asukkaita
mukaan toimintaan. On tärkeää tietää, mitä asukkaat haluavat
Klubilla olevan ja tapahtuvan.
Kerro se siis meille ja tule itse
mukaan toteuttamaan se, kannustaa Rajala ja muistuttaa, että
Piippurannan lisäksi toimintaa
aloitellaan syyskuussa myös Kortteli Klubilla keskustassa.
Avajaisissa esillä vapaaehtoistoiminta, Improkone osallistaa yleisöä

Piippurannan Klubin historian toisia avajaisia vietetään 2-5.9.
2021. Torstai 2.9 on varattu Klubilla vapaaehtoisvoimin toimivien ryhmien esittelylle. Torstain toiminnallisen päivän päättää klo 15.30 Teatterikoneen yleisöä osallistava Improkone. Perjantai aamupäivä aloitetaan leikkitreffeillä. Leikkitreffeillä mukana perhekompassi ja perhekompassin onnenpyörä. Perjantai il-

tapäivällä voi tutustua ja osallistua mm.Vire-Lavis ja Rytmiksen
näytöstunnille, sekä laulaa yhteislauluja. Lauantaina Piippurannan klubille levittäytyy pihakirppis. Myyntipaikat ovat maksuttomia, mutta jos myyntipöydän haluaa lainata klubilta on
syytä varata se ennakkoon 9.8
alkaen (p.050 476 1961/heli.silvennoinen@jyvaskyla.fi).
Makean nälkään paikalla on
myös Näppärien Näpertäjien letun myyntipiste. Sunnuntaina Piippurannan Klubi kokoaa
yhdessä laulamisesta innostuneita perheitä. Jyväskylän seurakunnan järjestämässä tapahtumassa
pääsee laulamaan kaikki "muksusta mummiin". Avajaisten tarkempi aikataulu tulossa lähitalojen verkkosivuille.
Syksylle luvassa uutta
ja tuttua toimintaa

Syksyllä pyörähtävät käyntiin
muutamat tutut ryhmät, kuten
Vire-Lavis, Laulu-Klubi ja Rytmis. Peli-Klubille on kalenterista varattuna tuttu tiistain pelailuaika. Pelailemaan ovat tervetulleita kaiken ikäiset lauta- tai
korttipeleistä kiinnostuneet. Tuttu MLL:n iltakahvila käynnistyy taas keskiviikko illoissa.
Lapsiperheille on suunniteltu leikkitreffi aikaa torstai aamupäiviin. Leikkitreffeille voi tulla vapaasti tapaamaan muita vanhempia yhdessä lasten kanssa. Klubilla on mahdollisuus
keittää kahvia sekä lämmittää ja
syödä eväitä. Jos hyvin käy, saattaa paikalla olla myös "vara-mummu" leikkimässä tai lukemassa satua lapsellesi. Syyskauden aikana on luvassa monenlaisia eri tapahtumia, teemailtoja ja
luentoja. Vapaaehtoisia kaivataan
myös lisää Klubin toimin-

taan. Hyviä ideoita vastaanottaa
ja lisätietoja antaa Piippurannan Klubin koordinaattori
Malanja Mieskonen p. 050
576 8086 malanja.mieskonen@jyvaskyla.fi
Vaikka kesän Klubi viettää vielä hiljaiseloa on 16.6. kesän alkajaisiksi luvassa on kuitenkin koko perheen Kankaan kesätapahtuma, joka järjestetään yhteistyössä Kankaan asukasyhdistyksen ja Jyväskylän kulttuuri- ja

osallisuuspalvelujen kanssa. Loiskis orkesterin "lasten ikivihreät"
-konsertti ja yhteislaulutilaisuus
ovat myös osa kaupungissa järjestettävää perhesuunnistusta.
Syksyllä tavataan. Sydämellisesti tervetuloa mukaan toimimaan ja toimintaan Kankaan sydämeen, Piippurannan Klubille

Malanja Mieskonen
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AVAIMET ONNISTUNEESEEN JÄTEHUOLTOON

JÄTEHUOLTO KANKAAN ALUEELLA
Kankaalla kaikki jätepisteet ovat yhteiskäytössä. Yhteiset jätepisteet
säästävät tilaa ja rauhoittavat ympäristöä ylimääräiseltä jäteautoliikenteeltä, mikä puolestaan lisää alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
Yhteiset jätepisteet ovat kokonaistaloudellinen ratkaisu, johon
taloyhtiöt sitoutuvat jo tontinluovutusehdoissa. Tällä hetkellä
alueella on kuusi jätepistettä, joista neljä on syväkeräysastioita ja
kaksi pintakeräysastioita. Jätepisteitä rakentuu lisää, kunhan
kaavoitus ja rakentaminen etenevät. Kankaan Palvelu Oy:n tekemät investoinnit rahoitetaan
osakkeiden merkintämaksuilla.
Osakemerkintöjä tekevät alueen
kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt.
Osakesarjoja on neljä: yhteispihat (B), jätehuolto (C), portaali
(D) ja prosenttikulttuuri (E). Jä-

tehuollon ylläpitoa rahoitetaan
kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden maksamilla käyttömaksuilla, jotka määräytyvät kerrosneliömetrien mukaan.
JÄTEHUOLLON MONET
TOIMIJAT

Jätehuolto Kankaalla on puhututtanut aika ajoin. Alueella on
esiintynyt ajoittaista jäteastioiden ylitäyttymistä. Syynä hetkellisiin ylitäyttymisiin saattaa
olla esimerkiksi pitkät pyhät, uuden kohteen valmistuminen tai
jäteauton rikkoontuminen. On-

nistunut jätehuolto saavutetaan
monen toimijan yhteistyönä ja
kaiken kattona on valtakunnallinen jätelaki.
Jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa Jyväskylän seudun jätelautakunta. Lautakunta päättää jätehuollon taksoista, jätehuoltomääräyksistä sekä jätteen
kuormaamisesta ja kuljettamisesta.
Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisten ja Keski-Suomen ELY-keskuksen tehtävänä
on puolestaan valvoa jätehuoltoa.
Mustankorkea Oy vastaa jätehuollon käytännön palveluteh-

tävistä eli se huolehtii jätteiden
keräyksestä, kuljetuksesta, vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä jäteneuvonnasta. Mustankorkean jätekeskus sijaitsee Jyväskylässä, osoitteessa Ronsuntaipaleentie 204.
Urbaser Oy vastaa tällä hetkellä Jyväskylän syväkeräyskohteiden tyhjentämisestä ja poiskuljettamisesta.
Kankaan Palvelu Oy toteuttaa Kankaan alueen jätepisteet ja
ylläpitää niitä. Yhteisten ulko-alueiden siisteydestä huolehtii
puolestaan TL-Maint Oy:n Kankaan talkkari.
KIERRÄTÄTHÄN
SINÄKIN!

Onnistunut kierrättäminen vaatii tietynlaista ajattelutavan muutosta. Pitkällä aikavälillä kulutuksen vähentäminen on todellinen ympäristöteko. Vanhan tavaran käyttö on ekologisempaa
kuin uuden ympäristöystävällisemmän tavaran hankkiminen.
Kannattaa miettiä tarvitseeko tavaraa ostaa uutena vai voisiko
sen hankkia kierrätettynä tai jopa jättää kokonaan hankkimatta.
Kierrättäminen saattaa tuntua
ylimääräiseltä työltä, joten siitä
kannattaa tehdä itselle mahdollisimman helppoa. Mustankorkea Oy:n logistiikkapäällikkö
Antti Anhava kehottaa rakentamaan jätepisteen omaan kotiin
sopivaksi. – Kankaalla jätteen
kierrättäminen on helppoa. Kaikki jätejakeet ovat helposti saatavilla kulkureittien varrella. Pienetkin jätemäärät voi näppärästi viedä keräysastioihin ulos mennessään, kun jätettä ei tarvitse

itse kuljettaa kauemmas, toteaa
Anhava. –Pahvit ja kartonkipakkaukset kannattaa litistää ja laittaa sisäkkäin. Se säästää sekä tilaa että taloyhtiön jätehuollon
kustannuksia, jatkaa Anhava.
Joskus tulee mietittyä, miten
muovi-, lasi-ja metallipakkaukset tulee puhdistaa ennen jäteastiaan viemistä. Jotta kokonaisekologisuus tulee huomioitua, antaa Anhava seuraavan neuvon –
Riittää kun pakkauksen huuhtaisee kylmällä vedellä, tiskaamaan sitä ei tarvitse alkaa. Anhava kertoo, että jäte päätyy hyötykäyttöön.
Jyväskylän alueen kotitalouksien sekajäte päätyy Tampereelle poltettavaksi eli Tammervoima Oy käyttää sekajätettämme
lämmön tuottamiseen. Muovipakkaukset puolestaan paalataan
Mustankorkealla 350 kilon painoisiksi paaleiksi ja ne kuljetetaan täytenä rekkakuormana Fortumin Riihimäen muovijalostamalle. Muovijalostamolla niistä
valmistetaan Fortum Circo®
-kierrätysmuovigranulaattia, jota käytetään muoviteollisuuden
uusioraaka-aineeksi. Uusiokäytön tuotteina syntyy esimerkiksi tiskiharjan vaihtopäitä, ämpäreitä, roska- ja ostospusseja. Se
muovijäte mikä ei kelpaa uusiokäyttöön, hyödynnetään energiantuotannossa.
PIDETÄÄN YMPÄRISTÖ
SIISTINÄ YHDESSÄ

Yleisen siisteyden ja jätehuollon kustannusten takia on tärkeää, että jokainen huolehtii jätteensä sille osoitettuun astiaan ja
huolehtii myös astian sulkemi-

sesta. Säiliön ulkopuolelle jätetty jäte sekä houkuttelee lintuja
ja rottia, että nostaa taloyhtiön
jätehuollon kustannuksia. Huolellinen lajittelu puolestaan säästää selvää rahaa, koska sekajäte
tulee taloyhtiöille kaikkein kalleimmaksi
On havaittu, että korona ja siitä johtuva oleilu kotona, on johtanut kotitalouksien jätemäärien
kasvuun. Kotona syödään enemmän, jolloin mm. muovijäte lisääntyy ja ostoksia tehdään aina
enenevässä määrin verkkokaupoista, jolloin puolestaan kartonkijäte lisääntyy. Jotta jätteet
mahtuvat astioihin tyhjennyskertojen välissä, on tärkeää, että
jokainen jäte päätyy sille varattuun astiaan mahdollisimman
pieneen tilaan laitettuna.
Jätehuolto tähtää luonnon ja
luonnonvarojen säästämiseen ja
luonnon säilyttämiseen puhtaana myös tuleville sukupolville.
Suomessa jätelain tarkoituksena
on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle
sekä vähentää jätteen määrää ja
haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista.
Jokainen meistä voi siis itse,
omalla käyttäytymisellään, vaikuttaa jätehuollon onnistumiseen ja kustannuksiin sekä yhteisen ympäristön siistinä pysymiseen.
Jutun kirjoittaja ja
kuvien ottaja:
Mervi Yläjärvi
Business Jyväskylä,
Jyväskylän kaupunki

Ilmari Kososen selvityksiä Jyväskylän paikannimistöstä

Jyväsjärvi 'malmijyvästen järvi'
Kuvassa vasemmalla Antti Anhava, logistiikkapäällikkö, Mustankorkea Oy ja oikealla Samuli Lindeman, jäteautonkuljettaja, Urbaser Oy.

’Jyväskylä on hyvin tunnettu
kaupunki Suomessa. Kaupungissa
on Jyväsjärvi.
Vaikka Suomessa on suuret
laumat kielentutkijoita, he eivät
ole saaneet aikaiseksi selitystä,
mitä tuo sana Jyväs- näissä nimissä
oikein tarkoittaa.
Niinpä tässä selitän näiden
Jyväs-nimien alkuperän.
Järven ympäristön soraharjujen
(Harju, Hongikonharju, Seppälänkankaan laajat harjut) läpi
suodattui suuret määrät sadevettä
ja lumien sulamisen vesiä. Veden
läpivirtauksen mukana siihen
liukeni sora-aineksesta rautaa,
joka sitten rautahydroksidina –
limoniittina - sakkautui paikan
järven pohjille.
Rautapitoinen lähde on
edelleenkin nähtävissä Tourulassa,
Jyväsjärven rantapenkalla.
On kävely- ja pyörätien järven
välissä.
Pidän, että on sulatettu rautaa
Jyväsjärven rannoilla. Jo joskus
1.000 vuotta sitten.
Mutta vanhimmat rautauunit
olivat niin pieniä, että niistä ei
jäänyt mitään huomattavia
arkeologisia jäänteitä.
Suomessa on järvien ja järven-

osien nimiä, joissa on tuo sana
jyvä(s).
On tieto, että 1800-luvulla
Tourulaan suunniteltiin rautaruukkia. Mutta silloin järvestä
nostetut järvimalmierät katsottiin
verran niukasti rautaa sisältäviksi,
että ruukkia ei rakennettu.
Kuitenkin geologien v. 1900
laatima kartta sisältää maininnat
Jyväsjärvestä ja Tuomiojärvestä
Suomen merkittävimpien järvimalikohteiden luettelossa.
Muissakin aineistoissa maini-

taan sana järvimalmijyväs. Sana
on ollut arkikieltä aikoinaan.
Erilaisille järvimalmeille sepillä
oli kymmenkunta erilaista nimitystä.
Selitän, että vanhat sepät antoivat Jyväsjärvelle nimen sen
järvimalmijyvästen perusteella.

Ilmari Kosonen
metsänhoitaja, matkailuopas
Enonkoski
(Asunut 40 vuotta Jyväskylässä)

Tourulassa rautapitoinen lähde pulppuaa tänäkin päivänä
Jyväsjärveen
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Naiset perustivat
ensimmäiseksi käsityökerhon
Kankaan Ilona on jo kuudes Jaso ry:n perustamista
seinoritaloista Jyväskylän seudulla. Kankaan ja Tourulan rajalla osoitteessa Ailakinkatu 10 sijaitseva uudisrakennus on osa
”Mosuraksi” eli monisukupolvirakennukseksi kutsuttua valtavaa kerrostaloa, jonka toisessa päässä asuu opiskelijoita ja
toisessa 55 vuotta täyttäneitä senioreita.
Asukkaat pääsivät muuttamaan
taloon helmi-maaliskuun vaihteessa itse kukin omaa aikatauluaan noudattaen, kertoi Kankaan Ilonan asukastoimikunnan
puheenjohtaja Jaana Stenfors
15. toukokuuta pidetyssä haastattelussa.
Korona jarruttaa
asukastoimintaa

Jason Ilona-talojen perusideana
on ikääntyvien ihmisten asumisturvaa ja viihtyvyyttä korostava
yhteisöllisyys, jonka toteutumismahdollisuudet ovat uudessa Kankaan Ilonassa loistavalla tasolla
tilojen puolesta.
"Suurin hidaste yhteisen toiminnan käynnistämisessä on ollut korona-pandemia, joka on
asettanut monenlaisia rajoituksia asukkaiden tapaamiselle", Jaana Stenfors kertoi. - Toistaiseksi meillä on vain naisten perustama käsityökerho todisteena
naisten aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta yhteistä toimintaa
kohtaan.
- Odottelemme jo kovasti kesää, jotta pääsisimme pitämään
ainakin pihakekkereitä, missä
asukkailla on mahdollisuus tutustua väljemmissä oloissa toisiinsa. Monenlaiset retkisuunnitelmat odottavat toteutumistaan
koronan jälkeen.
Esimerkiksi opiskelijoiden ja
seniorien yhteiskäytössä olevassa kuntosalissa saa olla vain kaksi henkilöä kerrallaan. Huippuhienot kuntoiluvälineet odottavat siis vajaakäytössä rajoitusten
päättymistä.
Kahvitilaisuudetkin on järjestetty tiukkojen rajoitusten aikana kerroksittain tapahtuvaksi.
Talon vieressä sijaitsevan Touhulan päiväkodin kanssa ei ole toistaiseksi edes aloitettu neuvotteluja yhteistyökuvioista koronan
takia.
Odotukset päiväkodin suuntaan ovat kuitenkin suuret ja uskomme välillemme viriävän vilkkaan yhteistyön kunhan elämä
normalisoituu, Jaana Stenfors sanoo.

Biljardisalista tulee arvattavasti yksi suosituimmista Kankaan Ilonan asukkaiden kohtaamispaikoista.

Kankaan Ilonan asukastoimikunnan puheenjohtaja Jaana Stenfors muutti uuteen kotiinsa Vantaalta 25.maaliskuuta. Taloon on muuttanut asukkaita Vantaan lisäksi mm. Vaasasta, Porista ja Helsingistä, joten Jyväskylän asukasluku on paisunut mukavasti Kankaan Ilonan ansiosta.

Monisukupolvisuuden
yhteensopivuus
koetteella

Kun Mosuraa suunniteltiin, ilmassa liikkui epäilyksiä siitä, miten opiskelijat ja vanhempi sukupolvi tulevat toimeen keskenään. Jaana Stenfors tyrmää tällaiset puheet oman kokemuksensa
perusteella. "Tällainen epäilys
on vanhakantaista, sillä ihmisten
ei pidä lokeroitua omiin ikäluokkiinsa", hän sanoo.
Stenforsin tapaamat opiskelijat ovat olleet avoimia ja helposti lähestyttäviä. "Mikä mukavinta, he tervehtivät satunnaista vastaantulijaa, mikä ei ole aivan jokapäiväistä tavallisissa kerrostaloissa", kertoo asukastoimikunnan puheenjohtaja.
Hän sai itse eräältä opiskelijalta apua pyykkituvan uutuuttaan
kiiltävien teknisten laitteiden
käytössä, mikä todistaa, että tiedon siirto ikäportaassa alhaalta
ylöspäin on myös mahdollista.
Kunhan asumisen olosuhteet
vakiintuvat, on vain järjestely-

kysymys, miten opiskelijat pääsevät antamaan tukeaan senioriasukkaiden digitaalisten taitojen
kohentamisessa.
Uutuuttaan
kiiltävät tilat
joka paikassa

Ulkoiselta olemukseltaan
tummasävyinen, vähän pelottavankin näköinen rakennus
muuttuu kokonaan toisenlaiseksi,
kun astuu sisälle taloon. Vaaleat
pinnat alakerran yhteisissä tiloissa
ja asuinkerrosten käytävillä sekä
isot ikkunat kokoustiloissa luovat
avaran ja valoisan tunnelman.

Asukastoiminnanohjauksella tärkeä rooli

Kankaan Ilonassa on tehty pitkä harppaus asumisen uuteen aikakauteen. Ilonan ympäristössä
ihminen saa kimmokkeita itsensä kehittämiseen myös yksilön
näkökulmasta. Jasolla on useita
asukastoiminnanohjaajia.

Tiloissa näkyy asukkaiden
oma kädenjälki, sillä rakennustoimikuntaan kuului myös
asukkaiden edustajia. Esimerkiksi
kokoustilojen tuolien valinnassa
kiinnitettiin huomiota istumismukavuuden lisäksi helppouteen
nousta tuolista ylös.

Yksi heistä, Anne Höyhtyä,
vastaa Kankaan Ilonan asukastoiminnan ohjauksesta Toiminnanohjaajan tehtävänä on aktivoida asukkaita ideoimaan ja toteuttamaan harrastetoimintaa,
Anne Höyhtyä kertoo.
Lisäksi hän tukee, neuvoo ja
ohjaa asumiseen ja arkeen liittyvissä asioissa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa. Ohjaajan tehtäviin kuuluu myös kotitelevisiossa näkyvän tiedotuskanavan ylläpito sekä asukastoimikunnan sihteeritehtävät.

Pohjakerroksessa sijaitseva
kuntosali ja pyykkitupa ovat opiskelijoiden ja seniorien yhteiskäytössä. Kankaan Ilonan asukkaiden hallintaan kuuluvat pohjakerroksen tiloista biljardisali, sauna, avara keittiö, terveydenhoitoa
palveleva hyvinvointihuone sekä upea olohuone ovat jotain,
josta tavallisessa kerrostalossa
asuva voi vain uneksia

Kuvat ja teksti:
Raimo Sopo

Kankaan Ilonassa asuu sekä
eläkeläisiä että työssäkäyviä. Talossa on 63 asuntoa joiden koko
vaihtelee 36 neliön kaksioista
75.5 neliön kolmioihin. Talossa
on vielä joitakin vapaita asuntoja, joita kannattaa kysyä Jason
toimistolta, puhelin 0504395122.

Kurkkaus olohuoneeseen, johon talon asukas oli saapunut lukemaan päivän lehteä. Kankaan Ilonan vastikkeeseen sisältyy mm. mahdollisuus lukea yhteistilauksessa
olevaa Keskisuomalaista, joka tuodaan kabinetin lähellä
olevaan postilaatikkoon.

Osa tilavaa yhteiskeittiötä, joka soveltuu hyvin myös
pienten kokousten pitoon.
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Kankaan
asukasyhdistyksen
tapahtumakalenteri
16.6.-21
klo 16 Leikkimielinen onkikilpailu
Koskipuistossa Tourujoen rannassa.
Onkiaika 1 h, eniten kaloja saanut
voittaa, kolme parasta palkitaan,
kilpailualue Tourujoen rantalaituri,
mukaan omat onget ja syötit

klo 17
Loiskis-yhtyeen konsertti
”Lasten ikivihreät” Pergamenttitorilla
Klo18
Onkikilpailun palkintojen jako, kalojen ja makkaran paistoa Kokkauspihalla, omat makkarat mukaan!

15.7.-21

klo 16-18 Luontokävely

4.8.-21

klo 18-20 Vilttikirppis Pergamenttitorilla

8.9.-21

klo 12 Lasten tapahtuma
mukana Tanssin Keskuksen tanssiesitys
Tapahtumat järjestetään koronarajoitukset
huomioonottaen!

Kankaan
asukasyhdistys ry.

Yhteistyöllä
elämyksiä
asukkaille
Kankaan alueen yrittäjät uskovat
yhteistyön voimaan. Kehittyvällä
alueella yrittäminen vaatii laadukkaan
perustoiminnan lisäksi myös
kehittymistä ja innovaatioita.
RIINA NYGRÉN
Saunan lauteilla nousee hiki pintaan tavallisestikin, mutta helmikuusta lähtien Kankaan Saunalla on hikoiltu myös saunajoogassa. Joogasaunavuoroja vetävät
Valkoisessa talossa toimivan Studio Laiven ohjaajat.
Idea saunajoogan järjestämiseen esiteltiin saunalta käsin. Elviira Hyytiä kertoo, että hän ja
Studio Laiven toinen omistaja
Kaisa Peltonen innostuivat ajatuksesta heti.
– Kankaan Saunalla on upeat,
uniikit tilat, joten on ollut ihana päästä vetämään saunajoogaa
juuri sinne. Toiminta lähti heti
lentoon, ja ensimmäisistä kerroista lähtien 6–8 hengen vuoromme ovat olleet lähes poikkeuksetta loppuun varattuja,
Hyytiä kertoo.
Saunajoogassa ei heitetä löylyä tai taivuteta kehoa akrobaat-

tisiin asentoihin. Kankaan Saunan iso sauna on joogan ajaksi
lämmitetty lempeään 50 asteeseen, ja iso osa asanoista voidaan
suorittaa istuma-asennossa.
Hyytiä toteaa, että saunajooga on täsmälääke kehon – ja miksei mielenkin – kireyksiin.
– Saunajoogassa haetaan hyvin lempeää liikettä kehoon ja
nautiskellaan yläkroppaa, lantion seutua ja jalkoja avaavista
asennoista kaikessa rauhassa.
Harjoitus on rento ja hoitava, ja
lämpö tuo siihen oman intensiivisen lisänsä.
Löylyn
taikaa

Sauna kuuluu suomalaiseen luontoon ja luonteeseen. Kankaan
saunan tavoitteena on tarjota monipuolisia elämyksiä ja kokemuksia saunomisen yhteyteen, yrittäjä Petri Pietikäinen toteaa.
– Meillä on ollut saunajoogan
lisäksi myös yrttisauna, jolle toivomme paluuta ohjelmaan myöhemmin. Henkilökuntamme on
kouluttautunut turvesaunottajiksi, ja turvesaunaa on tarkoitus tarjota kerran kuussa. Nyt
uusin lisäys ohjelmaamme on kehuttu olutsauna, jossa vierailevan panimon asiantuntija kertoo
oluen valmistuksesta ja maistattaa panimon tuotteita, Pietikäinen kertoo.
Yleisten saunavuorojen ohella myös teemasaunoista on muodostunut kankaalaisia kiinnostavia kohtaamisen paikkoja. Moni on löytänyt Kankaan Saunan
kahvilaan myös iltateelle tai tapahtumiin, vaikkei lauteille kiipeisikään, Petri Pietikäinen toteaa.
– Olemme tässä hyvässä solmukohdassa, jonne on helppo
tulla keskustasta kävellen tai pyö-

rällä, mutta myös kauempaa autoillen. Pyrimme toimimaan yhteistyössä alueen eri yrityksien
kanssa, jotta Kankaan alue tarjoaisi paitsi asukkailleen, myös
muille kaupunkilaisille mahdollisimman monipuolisia palveluita, Pietikäinen summaa.
Inspiroiva
Kangas

Vuonna 2017 perustettu Studio
Laive aloitti ensin keskustassa,
mutta nyt joogastudio on vakiinnuttanut paikkansa Kankaan Valkoisessa talossa.
Kankaan alue on Elviira Hyytiän mielestä inspiroiva ja ainutlaatuinen keskeneräisyydestään
huolimatta.
– On hienoa nähdä, mitä tulevaisuus tuo tänne vielä! Kehitämme esimerkiksi työhyvinvointipalveluita eteenpäin uusien
yritysten muuttaessa tänne. Meidän toiminnallemme tämä rauha ja Tourujoen luonnon läheisyys ovat oikea jättipotti. Asiakkaamme ovat ihastuneet alueen
hiljaisuuteen ja Valkoisen talon
ikkunoista tulvivaan valoon,
Hyytiä tunnelmoi.
Myös Kankaan Saunan Petri
Pietikäinen odottaa etenkin Kankaan viheralueiden valmistumista. Alueen kehityssuunnitelmissa Kangas on vehreä keidas keskellä kaupunkia, ja Kankaan Sau-

nalla on siinä paitsi hemmottelukeskuksen myös yhteisen
olohuoneen rooli, Pietikäinen
kaavailee.
– Muutaman vuoden päästä
löydymme puiston reunasta nykyisten työmaakenttien sijaan.
Kärsivällisyys palkitaan, Pietikäinen naurahtaa.
Mukaan
ideoimaan

Kankaan Saunalle on teemasaunojen lisäksi suunnitelmissa urheilun arvokisakatsomoita ja
muun muassa kuntonyrkkeilyryhmä. Pietikäinen toivottaa alueen toimijat tervetulleeksi toivomaan ja ehdottamaan toimintaa,
jota saunan tiloissa voitaisiin järjestää. Yhteistyöllä päästään pitkälle ja saadaan aikaan juuri sellaisia juttuja, jotka kiinnostavat,
hän linjaa.
Studio Laiveen saunajooga on
jo vakiinnuttanut paikkansa viikko-ohjelmaan. Kankaan Saunalla joogataankin joka toinen viikko, Elviira Hyytiä kertoo.
– Toistaiseksi vuorot ovat naisille, mutta tarkoituksenamme
on myös saada miesten saunajoogavuoro aikaiseksi. Innokkaita
kyllä riittää. Kankaan alueen ihmiset ovat selkeästi löytäneet saunajoogan, ja kävijöitä on tullut
kauempaakin, Hyytiä toteaa.

Saunajooga on harjoitus, jossa nautitaan lempeistä liikkeistä saunan lämmössä.
Kuva: Kankaan Sauna.

