
 
TIEDOTE 11.4.2017 
 
NUORTEN KOHTAAMISPAIKKA MIITTIPUISTO, PIRUNKORVEN KENTTÄ 
 
Tiedote on laadittu Nuorten kohtaamispaikkaa koskeneen asukastilaisuuden 15.2.2017 muistion 
pohjalta. Tilaisuuden jälkeen on vielä pyydetty geotekniikan asiantuntijan lausunto tilaisuudessa 
ehdotetun alueen maaperästä. (viljelypalstojen ja alikulun välinen alue) 
 
Asukastilaisuuden 15.2.2017 läsnäolijat 
 
Tuija Elina Lindström, Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry 
Anette Mehtälä, Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry 
Tuula Smolander, katupäällikkö, Jyväskylän kaupunki 
Tarja Ylitalo, ylläpitohortonomi, Jyväskylän kaupunki 
Hanna Tenhunen, asukasyhdyshenkilö, Jyväskylän kaupunki 
Katja Huttunen, aluetyöntekijä, Jyväskylän kaupunki 
Jorma Viljanen  asukas 
Jorma Vesander  asukas 
Petri Ahvenainen  asukas 
 

Taustaa 
 
Asukasyhdistys oli mukana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Kulttuurikolmio-hankkeessa 
2015-2016. Kulttuurikolmio-hankkeen päämääränä oli vahvistaa kulttuurin avulla osallisuutta 
asuinalueilla ja toteuttaa paikallisia innovatiivisia ja asukaslähtöisiä kulttuurityön malleja. Mäyrämäen 
ja Mustalammen asukasyhdistyksen osalta hankkeen valokeilaan pääsivät alueen palvelutarjonnassa 
vähäiselle huomiolle jääneet nuoret (12-17 v). 
 
Nuoret osallistettiin suunnittelemaan itselleen kohtaamispaikkaa. Asukasyhdistys organisoi nuorten 
itsensä avulla suunnittelukilpailun, jonka tuomaristona toimi alueen yläkoulun, Kilpisen 
yhtenäiskoulun, oppilaskunta. Voittaneissa suunnitelmissa olivat valjastrampoliini ja skeittipuisto. 
Suunnittelua jatkettiin alueen nuorten kanssa suunnittelupajalla Keltinmäen koululla lokakuussa 2016. 
Nuorten hiomaan suunnitelmaan jäi ensisijaisesti skeittaus, ehdollisesti trampoliini (kuva). 
Voittajatöiden nuoret esittelivät suunnitelmaansa myös Jyväskylän Nuorisovaltuustossa helmikuussa 
2017.  
 

 
 

Asuinalueen nuorten lokakuussa 2016 kilpailutöiden pohjalta suunnittelema Miittipuisto. 
 
Nuorten kohtaamispaikan alkuperäinen, asukasyhdistyksen hallituksen esittämä sijoituskohde olisi 
ollut entisen Velhottarenpuiston tontti. Naapurusto vastusti sijoitusta laajasti ja tontti oli niin ikään 



 
ahdas nuorten suunnitelmalle. Tämän jälkeen nuorten suunnitelmalle on etsitty uutta sijoituspaikkaa 
eri puolilta Mäyrämäen ja Mustalammen aluetta (kartta). Logistisesti, maastollisesti ja kaavallisesti 
paras vaihtoehto on edelleen asukastilaisuudessa esiteltynä ollut Pirunkorven kentän epävirallisen P-
alueen nurkkaus. 
 

Karttaan on merkitty alueet, joiden mahdollisuuksia Miittipuiston sijoituspaikaksi jo tarkasteltu. Kyseiset paikat 
eivät sovellu tähän tarkoitukseen joko kaavanvastaisina (katualue) tai maastopohjaltaan/geologisesti (esim. 
savea). Valittu paikka Pirunkorven kentän alueella on merkitty vihreällä rinkulalla. 
 
Suunnitelma 
 
Nuorten kohtaamispaikka on suunniteltu rakennettavaksi Pirunkorven kentän muiden urheilu- ja 
puistotoimintojen yhteyteen. Alueen kaava on puistoaluetta (ohjeellinen palloilu- ja leikkikenttä), joten 
asukkaiden kuuleminen puistoalueelle sijoiteltavista puistoalueen välineistä ei ollut välttämätöntä, 
mutta tontin omistajana kaupunki ohjeisti kuulemaan naapurustoa (8 kiinteistöä). Asukkaiden 
kuuleminen on korrektia: toivon mukaan kuulemisen ja asukastilaisuuden myötä tieto puiston 
suunnittelun perusteista on tavoittanut naapuruston nyt mahdollisimman laajalti. Kuulemisen 
seurauksena asukastilaisuudessa käytiin niin ikään läpi yksi asukasyhdyshenkilön vastaanottama 
nuorten kohtaamispaikkaa vastustava mielipide sekä toinen epävirallinen viesti siihen liittyvine 
näkökulmineen.  
 
Pääasiallinen esitetty huoli koski puiston mahdollisesti aiheuttamaa melua ja huolta nuorten 
kokoontumisen mahdollisista lieveilmiöistä. Toinen esitetty huoli (ei varsinainen vastustus) koski 
nuorten kohtaamispaikan rakennuspaikalla olevan pysäköinnin häviämistä aktiivisesti käytössä 
olevalta urheilukentältä.  
 



 
Asukasillassa esiteltiin nuorten kohtaamispaikan skeittirampin koko (kuva). Kyseessä on siis yksi 
obstaakkeli (skeittauselementti), joka on hankittu EU-lainsäädännön turvallisuusvaatimusten mukaan 
Kulttuurikolmio-rahoituksella. Meluhaittaa voidaan pienentää valitsemalla mahdollisimman hiljainen 
pohjamateriaali. 

 
 
Asukasillassa sovimme myös yhteisesti läsnäolevien ehdotuksen mukaan, että skeittauksen tulee 
loppua puiston käyttökuukausina (touko-syyskuu) klo 21 mennessä. Lisäksi läsnäolijat painottivat 
yhteisten ylläpito- ja käyttäytymissääntöjen laadintaa ja vastuiden tarkkaa jakamista ja selkeää 
toimintastrategiaa tilanteissa, joissa puiston käyttöehtoja laiminlyödään. Vastuu yhteisten sääntöjen 
laadinnasta ja noudattamisen seuraamisesta on asukasyhdistyksellä. 
 
Tilaisuudessa keskusteltiin myös alueen, erityisesti urheilukentän ja puistoalueen käyttöön liittyvistä 
pysäköintihaasteista. Epävirallisessa pysäköintikäytössä oleva alue Pirunkorven kentän päädyssä on 
puistoa, joten siellä ei saa pysäköidä, eikä sinne voida osoittaa pysäköintiä (merkeillä). Pysäköinti on 
sallittua tien varsilla (kun pysäköintiä ei ole erikseen liikennemerkillä kielletty, huomioiden asukkaiden 
tonttien ulostuloväylät ja kaikkien liikkujien turvallisuus) ja Velhottarentien pysäköintipaikalla (ja toki 
myös muilla alueen merkityillä P-alueilla). 
 
Lyhyt tiivistelmä sovituista ja sovittavista asioista koskien nuorten kohtaamispaikkaa: 
 

 Tämä tiedote jaetaan myös paperisena alueen lähimpiin kiinteistöihin  
 Selvitetään mahdollisen suojaverkon paikka ja hinta (palloilun ja skeittauksen yhdistelmä 

samalla alueella). 
 Hankitaan mahdollisimman hiljainen pohjamateriaali (asfaltti) skeittausrampin alle. 
 Asukasyhdistys asettaa näkyviin selkeän kyltin sääntöineen ja käyttöaikoineen (klo 21 saakka, 

kaupungin järjestyssäännöt, vastuuhenkilö/t). 
 Myöskään mopoja ei parkkeerata parkkikieltoalueelle. 
 Asukasyhdistyksen tulee sopia vastuuvuorot puiston ylläpidosta nuorille ja heidän 

vanhemmilleen. 
 Asukasyhdistys selvittää mahdollisen vartijapalvelun kustannukset. 
 Jos puiston toiminta herättää runsaasti valituksia ja vastuuta puiston ylläpidosta ei kanneta, 

Miittipuisto lakkautetaan koeajan jälkeen. Koeaika on puiston ensimmäinen toimintakausi 
pystytyksen jälkeen. 

 Asukasyhdistys ja Pirunkorven Pallo sopivat yhdessä urheilukentän toimintoihin liittyvän 
moottoriliikenteen ohjaamisesta laillisille pysäköintipaikoille (yleistiedote autoilusta ja 
parkkipaikoista, mahdollinen liikenteenohjaus tapahtumissa). 

 
Muut tilaisuudessa esille nousseet asiat 
 

 Jyväskylän kaupunki tarkastaa Mäyrämäen kevyen liikenteen ja moottoriliikenteen 
risteyspaikkojen liikennemerkkien riittävyyden. 

 Pyydetään vanhempia muistuttamaan kevyenliikenteen ja autoteiden risteyskohtien 
vaarallisuudesta (pysähdy katsomaan, tuleeko autoja kummastakaan suunnasta).  

 Pyydetään palloilijoita huomioimaan viljelypalstojen istutukset etsiessään verkon yli lentäneitä 
palloja istutusten keskeltä. 


