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Uutiset

Kevytväylillä 
aikamoinen sotku: 
lehtiä, hiekkaa ja rapaa
Jyväskylä
Satu Kakkori

Jyväskylän vilkkaimpien kevyen 
liikenteen väylien liukkauden-
torjunta eli hiekoitus aloitettiin 
pari viikkoa sitten, kun ensim-
mäiset pakkasyöt jäätivät kos-
teita asfalttipintoja.

Nyt hiekan päälle on ”sata-
nut” paikoin paksuja lehtimat-
toja, jotka yleensä on ehditty 
siivota ennen hiekoituskauden 
alkua. Monin paikoin kevytväy-
lät ovatkin nyt melkoisessa hie-
kan, lehtien ja ravan sotkussa. 

Kunnossapitopäällikkö Timo 
Tillgren kertoo, että koneita on  
liikkeellä poistamassa lehtiä, 
mutta varsinainen lehtienpoisto 
aloitetaan vasta syysloman jäl-
keen, kun kaikki lehdet oletet-
tavasti ovat pudonneet puista. 
Niille osuuksille, joista lehtiä käy-
dään siivoamassa ajetaan uudet 
hiekat, joilla ennakoidaan mus-
tan jään liukkautta. 

– Ihanteellista olisi ollut, että 
lehdet olisi ehditty poistaa ennen 
kuin aletaan hiekoittaa, mutta 

”yläkerta” lopulta määrää, mitä 
on tehtävä, sanoo Tillgren.

Jyväskylässä on hoidettavana 
viitisensataa kilometriä kevyen 
liikenteen väyliä ja puistokäytä-
viä. Noin 80 kilometriä jalkakäy-
tävistä on siirretty kiinteistöjen 
hoitovastuulle.

Katuverkon talvihoito on siirty-
nyt tänä syksynä kokonaan kau-
pungin työnjohdon ja osittain 
myös toteuttamisen vastuulle. 
Aiemmat ulkoistetut alueura-
kat ovat päättyneet ja uudessa 
mallissa kaupungin oman työn 
lisäksi sopimus on tehty noin 25 
aliurakoitsijan kanssa. Työnjoh-
to on suoraan kaupungin alue-
vastaavilla.

Tulevan talven tavoitteena on 
muun muassa parantaa talvipyö-
räilyn olosuhteita.

Lähipäivien sääennuste lupaa 
lämpötilan pysyvän pari astetta 
plussan puolella, mutta idän ja 
koillisen välinen viima saa sään 
tuntumaan kylmemmältä. Vii-
konloppuna sää lämpenee jopa 
kymmenen asteen tienoille.

Kevyen liikenteen väylä Halssilanrinteellä.

TIMO MUSTALAMPI

Jyväskylä
Anna Kivinen

“Aluksi juomisesta sai nopeasti 
avun pahaan oloon, ja pikkuhiljaa 
päihteet veivät mukanaan. Ajau-
duin kadulle 19-vuotiaana, koska 
lähdin silloisesta hoitopaikastani 
lätkimään kesken hoidon. Olin jo 
ehtinyt irtisanoa asuntoni Jyväs-
kylässä, joten jäin tyhjän päälle. 
Elin Jyväskylän kaduilla keskel-
lä talvea muutaman kuukauden. 

Asunnottomuus oli kama-
la kokemus. Aluksi pääsin yöksi 
baarista löytyneiden tuttavuuk-
sien luokse. Useimmat yöt vietin 
putkassa tai kerrostalojen rappu-
käytävissä. Putkaan jouduin, koska 
olin niin kännissä tai sammunut 
jonnekin. Pari kertaa pyysin polii-
sia viemään minut putkaan, jotta 
pääsisin lämpimään. 

Asunnottomana en voinut ren-
toutua missään, kun koko ajan piti 
pelätä, milloin tulee lähtö. Onneksi 
tutustuin muihin samassa tilantees-
sa oleviin. Siitä sain turvaa. Van-
hemmat asunnottomat neuvoivat, 
mihin rappukäytäviin pääsee yöksi. 

Aina kun silmäni aukesivat, mie-
tin, minne menen yöksi. Pahinta oli 
irrallisuuden tunne. Kulutin päivät 
niin, että vedin kamaa ja kävelin 
edestakaisin kaduilla. Omaa rau-
haa tai tilaa ei ollut. 

Asunnottomana olin ylimääräi-
nen. Myös ulkonäkö muuttui, 
joten normaaleihin paikkoihin ei 
ollut mitään asiaa. Muut ihmiset 
suhtautuivat minuun useimmiten 
kylmästi tai välinpitämättömästi. 
Minkäänlainen myötätunto ei välit-
tynyt. En tiedä, ajatteliko kukaan, 
mitä tuo nuori tyttö tuolla tekee. 

Omaisuus oli aluksi mukana-
ni parissa muovipussissa, mutta 

kyllästyin siihen, joten hylkäsin 
tavarat ja minulle jäivät vaatteet, 
jotka olivat päällä, sekä laukku, 
jossa oli tärkeimpiä tavaroita.

Lopulta olin niin uupunut, että 
hakeuduin Jyväskylän Katulähe-
tyksen Ensisuoja -asumispäivys-
tykseen Kankitielle talvella 2009. 
Kadulla asumisen jälkeen haiseva 
ensisuoja tuntui hotellilta. Siellä 
oli sentään sängyt, peitot ja tyy-
nyt. Mulla oli siellä ihan hyvä olla. 

Sain Kankitien päiväkeskukses-
ta huoneen, mutta siellä ei saanut 
olla kännissä, joten aika paljon 
olin ensisuojan puolella, kunnes 
sain tuetun vuokrakämpän Kan-
kitien D-talosta. 

 Kun aloin käyttää enemmän 
huumeita, en ollut hirveästi enää 
Kankitiellä, vaan kiertelin ympäri 
Suomea ja asuin milloin missäkin.

Sain lopulta Kankitielle kolmen 

kuukauden porttikiellon, koska 
heiluin siellä teräaseen kanssa. 
Tämä oli oikeastaan onni, sillä se 
pakotti etsimään asuntoa muual-
ta. Tutun kautta sain kesäksi 2012 
alivuokralaisasunnon Kortepoh-
jasta. Normaalista osoitteesta käsin 
oli helpompi etsiä pysyvää kotia. 
Vanhempani vinkkasivat nykyi-
sestä asunnosta. Muutin nykyiseen 
vuokrakotiini Säynätsaloon syksyl-
lä 2012. Päihteiden käyttö jatkui. 

Tulin uskoon vuonna 2012, mutta 
vasta neljä vuotta sitten raitistuin. 
Olin usein rukoillut Jumaltalta 
voimia luopua päihteistä. Eräänä 
päivänä neljä vuotta sitten Juma-
la puhui minulle ja sain siitä voi-
maa irtaantua. Siitä eteenpäin olen 
ollut raittiina. Raitistumisesta alkoi 
kipujen käsittely ja ongelmien koh-
taaminen. Eheytyminen on hidasta, 
mutta mahdollista. Päihteettömänä 
pääsen käsiksi aitoon iloon, eikä 
elämä ole tasaista puuroa. 

Toivon, että naisten erityisen 
haavoittuvainen asema huomi-
oitaisiin asunnottomien palveluis-
sa. Esimerkiksi ensisuojaan olisi 
tärkeä saada lukollisia huoneita 
naisille. Sammunut nainen on aina 
alttiimpi seksuaaliselle hyväksi-
käytölle kuin mies. Itselläni kävi 
hyvä tuuri, että hyväksikäyttöä 
ei tapahtunut, vaikka sammuin 
ensisuojaan useita kertoja. 

Päihteitä käyttävät naiset ovat 
alisteisessa asemassa miehiin näh-
den. Seksuaalisuus ja oma keho 
ovat asioita, joita moni hyödyn-
tää, ja omien rajojen laittaminen 
on vaikeaa, jos itsetunto on muu-
tenkin heikko. Sitä vaan ajattelee, 
että täytyy tehdä, mitä täytyy, ja 
ajattelee, että voi ulkoistaa itsen-
sä niistä tilanteista. Silti haavat 
nousevat pintaan myöhemmin.”

”Ensisuoja 
tuntui 
hotellilta”
Silja Viinikainen, 30, tietää, 
millaista on viettää öitä 
Jyväskylän kaduilla.

Asunnottomuus

Asunnottomien yö

Torstaina tapahtuu 
Jyväskylässä

■ Kello 9 alkaen aamiainen 
Jokikievarissa (Matarakatu 6), 
kello 10–12.30 miniseminaari 
asunnottomuudesta.
■ 14–16 Miksipä en vuokraisi? 
Kuinka voidaan parantaa 
ihmisen oikeutta omaan 
asuntoon ja millaisia asumisen 
ratkaisuja voidaan luoda 
asunnottomuuden vähentä-
miseksi?
■ 16–18 juonnettu keskustelu 
asunnottomuudesta.
■ 18–22 puistotilaisuus 
Tourujoen puistossa, 
kello 21–09 avoimet ovet 
Taulumäen kirkossa.

JYVÄSKYLÄ

Jyväskylän kaupunki aloittaa 
perinteisen pyöräparkkien 
syyssiivouksen ensi viikolla. Sii-
vousoperaatiossa käydään läpi 
kaupungin ylläpitämät keskusta-
alueen pyöräparkit.

Parkkeihin hylätyt polku-
pyörät kuvataan ensi viikon 
keskiviikkona. Kahden viikon 
kuluttua eli 30.10. kuvattuihin 
pyöriin kiinnitetään laput, joissa 
kerrotaan pyörää uhkaavista 
poistotoimista, minkä jälkeen 

omistajilla on viikko aikaa noutaa 
menopelinsä.

Jäljelle jäävät hylkypyörät 
kerätään keskiviikkona 6.11. ja 
toimitetaan väliaikaiseen varas-
toon Sovatek-säätiön tiloihin. Jos 
pyörän unohtumiseen havahtuu 
vasta syyssiivouksen jälkeen, 
pyörää voi tiedustella maanan-
taista 11.11. alkaen Sovatekilta.

Jyväskylän kaupunki haluaa 
muistuttaa kaupunkilaisia siitä, 
että julkisia polkupyöräparkkeja 
ei ole tarkoitettu pyörien säilyttä-
miseen, vaan ainoastaan pyörien 
lyhytaikaiseen pysäköintiin. 
Siivouksen avulla tehdään tilaa 
pyöräparkkeja aktiivisesti käyttä-
vien kaupunkilaisten pyörille.

Hylätyt menopelit 
siivotaan pian 
pyöräparkeista


