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VAPAAN SANAN AINEISTO
UUDISRAKENTAMINEN/
KORJAUSRAKENTAMINEN/
PURKAMINEN
Vanha Turusen linja-autojen
kiinteistö pois.
Rakennuksia korjata ehostaa, ja
toinen ruoka kauppa ja sille uudet
tilat.
Nuorisolle tekemistä vaikka parkour
puisto.

Vihreä väri: Positiivinen kehu
KAUPUNKIKUVA

Kehitysidea

LIIKENNE (TIET JA KULKUYHTEYDET, VIHERYMPÄRISTÖ
PYSÄKIT, JUNA, VALAISTUS, POLUT)

Majasaarentien ja Opistotien välinen
alue siistiksi ilman roskien
keräysastioita.
Keskustan yleisilmeestä voisi
linja-auto pysäkki paremmaksi
parantaa.

Punainen väri: Negatiivinen moite
SATAMA / RANTA

PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

MUU HUOMIO / TOIMINTA

Haarlan rannan aluetta olisi saatava
näkyväksi kylän keskustaan.
Toinen ruokakauppa

Huonokuntoisten rakennusten
omistajille tulee laatia uhkakirje
rakennusten saattamiseksi
kuntoon.
Huonokuntoiset talot tulee purkaa.
Keskusta vaatisi nykyaikaisen
liikekeskuksen, johon voisi keskittää
useita palveluita, Samaan tilaan voisi
keskittää kunnan tai muita julkisia
palveluja. Liikekeskuken yhteyteen
voisi tehdä asuinkerrostalon.
Taajamaan saadaan houkuteltua
uusia asukkaita panostamalla
edullisiin hyviin tontteihin.
Järvenrannat tulisi kaavoittaa
tehokkaammin.

Liikekeskus johon keskitetty myös
julkiset palvelut ja asumista.

Taajamaan saadaan houkuteltua
uusia asukkaita palveluja
parantamalla mm. lääkäri
Kylä kaipaisi kilpailua
elintarvikekaupassa. S-Market on
saanut monopolin ja se näkyy
hinnoissa.

Liepeentien varrella keskustassa
oleville rumille/huonokuntoisille
rakennuksille pitäisi tehdä jotain, ne
pilaavan koko kylän ulkomuodon.
Vanhan Turusen ytallin ympäristö
kuntoon.
Shelliltä kylille päin Suurosen tilan
takennukset aika kamalassa
kunnossa.

Keskellä kylää on tyhjillään oleva
huonokuntoinen kiinteistö, jossa
aikanaan oli myös Siwa, sen joutaisi
purkaa ja tilalle kunnollinen
liikekiinteistö.

Shellin risteyksen liikennejärjetelyt
pikaisesti uusiksi; Kuopiontien ja
Mikkelintien risteyksessä liikkuu
päivittäin n 10000 autoa. Risteys on
erittäin vaarallinen ja ruuhkainen.

Keskustan isot roskikset pois.
Lievestuore kaipaa todella
yleisilmeen kohennusta. Kylän läpi
kulkiessa tulee mieleen lähinnä
Neuvostoliitto, niin ankea ja
epämiellyttävä. Lievestuoreen suurin
ongelma on aina ollut se, että kylän
keskeisimmät kiinteistöt ovat
yksityisomistuksessa ja omistajat
ovat keskittyneet lähinnä
vuokrarahojen saamiseen
vuokralaisilta ja kiinteistöjen
kunnossapito on jäänyt ihan
retuperälle ja sen kyllä huomaa.
Huonokuntoisia rakennuksia koko
kylänraitti täynnä. En tiedä miten
kylän kehittäminen on mahdollista
kun keskeiset kiinteistöt ovat
yksityisten omistuksessa joten eihän
niille mitään voi tehdä. Siinäpä
miettimistä riittää kehittäjillä...
Kylän ainoat viihtyisät kiinteistöt
ovat S-Market, Humina,
Kansalaisopisto sekä rakennus, jossa
on pitseria ja rautakauppa.

Vanhan Siwan rakennuksen voisi
ehostaa, se luo ulkoasullaan
keskustasta varsin kuolleen kuvan.
Bulevaardi kuten kirkonkylällä pesisi Ja kunnon merkintä keskustaan. Nyt
keskustan kasvoja.
ohjaa Jyväskylästä tullessa Pirttiin.
Tyhjät tontit siistiksi.

Toiselle kauppiaalle olisi
tarvetta. Lidl? ALKO?

Kylä kaipaisi uuden liikekiinteistön
jossa olisi mm. toinen kauppa
esim. K-kauppa.
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VAPAAN SANAN AINEISTO
UUDISRAKENTAMINEN/
KORJAUSRAKENTAMINEN/
PURKAMINEN

Vihreä väri: Positiivinen kehu
KAUPUNKIKUVA

Kylä on aivan jäänyt 70 luvun
tasolle.
Kiinteistöjen omistajat voisivat
panostaa yleisilmeeseen.
Keskustasta ei löydy kovin montaa
silmää miellyttävää rakennusta.
Opistotien kerrostalot ovat oikea
kylän häpeä pilkku, niin kuin
vieressä oleva vanha "Turusen"

Kekustan bussipysäkin takana oleva
rakennus purettavaksi tai täysin
remontoitavaksi.

Rumat keskustan rakennukset olisi
purettava tai korjattava ettei tämä
kylä näytä DDR:ltä.

Kehitysidea

LIIKENNE (TIET JA KULKUYHTEYDET, VIHERYMPÄRISTÖ
PYSÄKIT, JUNA, VALAISTUS, POLUT)

Punainen väri: Negatiivinen moite
SATAMA / RANTA

PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

lidl tai k-kauppa pitäisi saada
kylälle.
teiden auraamiseen voisi talvella
panostaa.

Kuilun alue ja vanha kisapurren
ranta ovat historiallisesti merkittäviä
paikkoja ja kaunista aluetta.

Yleisesti ottaen lipeentien liikenne
järejestelyt eivät ole hyviä. Ennen
rautatiesiltaa nopeudet kovia yli
nopeusrajoitusten.
Kekustan "liikenteenjakajat" eivät
ole järkeviä sujuvan ja turvallisen
liikenteen takaamiseksi.
Nopeusrajoitus tulisi muuttaa siten
että taajama-alueen alkaessa
rajoitus olisi 40 km/h. Keskustasta
poistetaan "liikenteenjakajat",
suojateiden kohdalle joko korotettu
suojatie tai hidastetöyssyjä.
Rautatiesillan ylitys kohtaan hidastus
töyssyt, koska näkyvyys on huono
keskustaan päin.
Koko bussipysäkin alue on törkyinen Kekustan bussipyssäkki tarvitsee
ja epämielyttävän näköinen
uuden katoksen.
kuitenkin on kysymyksessä
keskeinen kylän sijainti.
Samoin liittymät ja risteykset on
S-marketin ja linja-autopysäkin
turhan laajoja ja luovat
ympäristö on vaarallinen
turvattomuutta. Rumat keskustan
jalankkulkijalle varsinkin lapsille.
rakennukset olisi purettava tai
Tien ylitykset Laurinkylälle pizzerian
korjattava ettei tämä kylä näytä
kohdalla ja lukuisat liian laajat
DDR:ltä. Miksi tontteja ei
liittymät on turvattomia. Linjamarkkinoida? Hyviä
autopysäkin kohdalla ei ole
rakennuspaikkoja on vapaana koulun turvallisesti erotettua kävelytietä.
ja päiväkodin lähellä.
Aina saa kulkea pelko takataskussa.
Samoin liittymät ja risteykset on
turhan laajoja ja luovat
turvattomuutta.
Torin alue viihtyiseksi ja ne
paperinkeräys kontit vaikka entisen
siwarakennuksen taakse.

Voisiko kauniille rannoille rakentaa
kävelyreittejä, kuten Poranmäen
rantatie, joita pitkin pääsisi koko
Lievestuoreen halki. Rannat on
kauniit eikä kaikki ole yksiyisten
omistuksessa. Ulkoilureiteillä olisi
käyttäjiä.

Miksi tontteja ei markkinoida?
Hyviä rakennuspaikkoja on vapaana
koulun ja päiväkodin lähellä.
Satamaan kesällä kioski ja sen
yhteyteen huviveneiden wctyhjennyspaikka.
Grillikatos, uimakopit. Mattojen
pesupaikka vähän kauemmaksi
"paraatipaikalta" esim. kuilun

Ydinkeskustan liikerakennukset ovat Iloisia valopilkkuja ovat sitkeät
huonosti pidettyjä ja rumia.
pienyritykset, kuten Tilkkutäkki ja
Jaanan grilli.
Toivoisin rakennusten remontointia
ja osan purkua uusien tieltä!
Lievestuoreen ydinkeskustaa pitäisi
kehittää purkamalla se vanha linjaautotalli
Rempallaan ja tyhjillään oleville
rakennuksille kunnostusta ja
käyttöä.

Liepeentie 15 rakennuksen ja pihaalueiden ehostus.

MUU HUOMIO / TOIMINTA

Olen kuullut, että myös vuokrataso
on liian korkea, jotta yrittäjiä tulisi
lisää. Nykyisellä menolla loputkin
yrittäjät katoavat kylältä.

Myös Huminan remontointi on tehty
kauniisti.

Toivoisin uusia yrittäjiä!
Lievestuoreen ydinkeskustaa pitäisi
kehittää lisäämällä sen paikalle
yritystoimintaa.

Yleinen viihtyvyys keskustanalueella
kuntoon.

Opistotien ja Majaniementien välinen
alue: jäteastiat pois, tilalle
puistoalue.

Tätä kautta keskustan vetovoima
kasvaisi ja saataisi
yrityksiä/palveluita lisää ja ehkä
kerrostalohankekin nytkähtäisi
eteenpäin.
Puita Liepeentie 9 ja 11 kohdalle
ajoradan ja kevyenliikenteen väylän
väliin. Lehmukset ja männyt
säilytettävä Liepeentien varrella.
Opistotien ja Majaniementien välinen
alue: männyt säilytettävä, tilalle
puistoalue.

Toinen kauppa, suutari
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VAPAAN SANAN AINEISTO
UUDISRAKENTAMINEN/
KORJAUSRAKENTAMINEN/
PURKAMINEN
Liepeentie 6 purettava, tilalle uusi
liike-/asuintalo.

Vihreä väri: Positiivinen kehu
KAUPUNKIKUVA

Kehitysidea

LIIKENNE (TIET JA KULKUYHTEYDET, VIHERYMPÄRISTÖ
PYSÄKIT, JUNA, VALAISTUS, POLUT)

Punainen väri: Negatiivinen moite
SATAMA / RANTA

PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

Puita, istutuksia Opistotien varteen.

Jos edes maalata voisi nämä vanhat
purkukuntoiset rakennukset mitä
keskustan päätien varsi täynnä niin
alue edes hiukan siistimpi. Itse
laittaisin ne kaikki maantasalle.
Keskustasta purettava rumat röttelöt Keskusta alueen ilmeen kohotus toisi Juna matkustaminen mahdolliseksi
Työttömät raivaaman puistometsät
eli vanhat tyhjät liikerakennukset.
mielikuvan varteenotettavasta
sillä juna pysähtyy päivittäin
siisteiksi.
asuinpaikasta.
Lievestuoreella vaikka ei ota tai
luovuta matkustajia. Junayhteys
mahdollistaisi työssäkäynti ja
opiskelut Jyväskylässä ja
Pieksämäellä ja Hankasalmella. Juna
matka kestäisi 10-15 min esim.
Jyväskylään
Ehdottomasti sopii uusi liikerakennus
nykyisen apteekin viereen.

MUU HUOMIO / TOIMINTA

Kunnollinen jouluvalaistus
valopylväisiin + Liepeentie 2 lähellä
olevaan kuuseen jouluvalot.
Ulkopuolisen olen kuullut sanovan
kun kylän läpi ajoi niin sanoi että
onpa ruma kylä ehkä yksi rumimpia
missä ikinä käynyt. Eli pitäisikö
tehdä jotain ?
Ihana saada asua puhtaan järven
rannalla! Luontarvot ovat keskustan
parasta antia.

S-marketin lisäksi tarvitaan
Päivittäistavarakauppa.

Postipalvelut surkeasta Shelliltä
huonolta palvelutasolta keskustaan
takaisin.
Sataman kesäksi toimintaa ja
palveluita veneilijöille.

Keskeisellä paikalla olevien
rakennusten siistiminen.

Voisiko esim.katuva lopun öiden
avulla muuttaa yleisilmettä? katu
leveämmäksi.

Istutuksia täydentämään
autioneisuutta?

Toinen ruokakauppa,kaivataan
kipeästi!

kerrostalo,uutta rakennuskantaa
kaivataan...

keskustaan nuorisolle
"lorvintapaikka". Nyt skeittipuisto
laurinkylällä,voisiko se sijaita
esim.torin läheisyydessä?
Yleisilme kylän keskustassa on aika
ankea.

Rumat tyhjät liiketalot niinkuin esim Aika ankea koko kylänseutu.
entinen siwan talo purettava,
synkentää kylää.
takaisin lievestuoreen maamerkit
kisala, kisapursi.

Katujen ja kävelyteiden hoito on ollut
puutteellista. Tosin Majasaaressa on
ollut viime vuosina auraus hyvällä
tasolla. Keskustassa sen sijaan
auraus voisi tapahtua järkevästi niin,
ettei esim. jo auratulle kävelytielle
aurattaisi autotien lumia. Keväällä
hiekoitusten harjaaminen on
huolimatonta, joten Liepeentie on
aina hyvin pölyinen.

Sataman alueella on pidetty sen
sijaan ympäristöstä melko mukavasti
huolta ja alue onkin Lievestuoreen
viihtyisimpiä alueita, jota kelpaa
esitellä vierailijoillekin.

pääväylän siirtäminen osittain
"harjulle" josta näkymä upealle
lievestuoreen järvelle.

ent. tehdasalueen käyttö huomioiden
perinteet ja niiden hyväksikäyttö
nykytarpeisiin (esim. rakennuksia
joihin verstaita, korjaamoja,
putikkeja).

jalkakäytävä mummolandiasta
(männikkö) kuusitietä hohontielle.
pyöräilyreitti.
senioritalo esim. jaso myös
lievestuoreelle (kohtuuhintaista
asumista)
katualueet peruskorjataan siistiksi.

Mieluiten tyhjät liikehuoneistot tulisi
purkaa ja tilalle rakennetaan puisto
(odottamaan uudisrakentamista)
Näin saadaan keskusta-alue
vetovoimaiseksi.

Kaikki keskustan alueella olevat
ränsistyneet talot voisi kunta
lunastaa itselleen tai vaatia
omistajien korjaamaan
keskustassa olevat rakennukset.
Keskustan alueella on ihan liikaan
tyhjiä ja huonokuntoisia liiketiloja.
joka tekee keskustasta kuolevan
kylän näköisen. Lievestuoreen
keskustaan ei kannata rakentaa
liiketilaan koska kivijalka kaupat
eivät menesty enää täällä - kiitos
helpon liikkumisen Jyväskylä isoihin
marketteihin.
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VAPAAN SANAN AINEISTO
UUDISRAKENTAMINEN/
KORJAUSRAKENTAMINEN/
PURKAMINEN

Vihreä väri: Positiivinen kehu
KAUPUNKIKUVA

Kehitysidea

LIIKENNE (TIET JA KULKUYHTEYDET, VIHERYMPÄRISTÖ
PYSÄKIT, JUNA, VALAISTUS, POLUT)

Punainen väri: Negatiivinen moite
SATAMA / RANTA

PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

MUU HUOMIO / TOIMINTA

ps. Lievestuoreelle tulee
lähitulevaisuudessa vielä paljon lisää
lapsiperheitä johtuen asuntojen
kohtuullisesta hintatasosta. ja tätä
kannattaakin mainostaa
lapsiperheille sopivana alueena pieni, selkeä, turvallinen, jne.
Vanhat rakennukset joita ei omistaja
kunnosta - purettava ja alueet
siistittävä - sakkouhka! Epäsiisti
pääkadun varsi ei houkuttele ketään
uusia yrittäjiä paikkakunnalle.

Jo luvattuja uusia katuvaloja odotan
syksyn pimeyteen katua
valaisemaan!

Milloin yleinen jätepiste
puistoalueelta Liepeentieltä poistuu?
Tälle nykyiselle jätepaikalle kaikille
yhteinen puistoalue, myös lapset
huomioitava.

Keskustassa toimivat yrityksen
voisivat vielä enemmän satsata
oman liiketilan julkisivuun. Tiedän,
että se on monilla
kustannuskysymys mutta pienetkin
asiat kuten kesällä kukkaistukset,
syskyllä kanervat, joulun alla
ulkovalot jne. luovat tunnelmaa ja
viihtyisyyttä ympäristöön. Kaikki
rakennelmat (terassit, varastot yms)
joita tehdään näkyvällä paikalle olisi
syytä harkita tarkoin. Helutaanko
antaa mielikuva kapakkaterassista
olutmainoksineen vai viihtyisästä ja
tyylikkäästä kahvista jossa olisi kiva
asioida koko perheen voimin.
Tälläinen "äijä kulttuurin" näkyminen
joutaa pois katukuvasta.
Lievestuoreella asuuu nuorekkaita,
raikkaita ja eläväisiä ihmisiä, joita
eivät Karjala-mainokset kiinnosta.
Pyritään yhdessä pääsemään irti
pysähtyneen kylän maineesta ja
näytetään se värikkäiden (mutta silti
tyylikkäiden) tuote esillepanojen,
näyteikkunoiden ja sommittelujen
avulla.
Tyhjillään olevia liiketiloja
täydemmäksi, siistimmäksi. Tällä
hetkellä Huminan päässä on liikkeitä
ja myymälöitä, Jaanan grillin jälkeen
on vain tyhjä aukko kunnes tulee
taas s-market ja rautakauppa.
Keskustan keskeisin osa on hyvin
masentava
Lievestuoreen ydintaajama ansaitsee
tulla arvoiseensa kuntoon. Alueella
ja asukkailla on "oma persoonansa"
ja oikeasti yhteishenkeä, mikä on
näkynyt liepeeläisten toiminnassa
vuosikymmeniä. "Liepeen Leidi"
ansaitsee nyt kunnon
kasvojenkohotuksen.

Kiitos kyselyn toteuttajille,
toivotaan että ihmiset tämän
kyselynkin avulla aktivoituvat
tekemään pieniä tekoja kylän eteen.

Olisi ihanaa saada lisää vehreyttä ja
kaunis puisto olisi enemmän kuin
omiaan.
Junat kulkemaan, lähijunaliikennettä
työmatkoja parantamaan.
Radan ylitys on liian vauhdikas.
Autojen vauhtia pitäisi laskea
keskustan ja kelkkamäen risteyksen
välillä.
Lisää viihtyvyyttä

K-kauppa tai Lidl auttaisi siihen
että päivittäistavara ostettaisiin
Liepeeltä eikä aina Jyväskylästä.
Paavonkujan päähän
toiminta/leikkipuisto.

enemmän palveluita kuten toinen
ruokakauppa. Posti ja
Matkahuollolta takaisin keskustaan
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VAPAAN SANAN AINEISTO
UUDISRAKENTAMINEN/
KORJAUSRAKENTAMINEN/
PURKAMINEN

Vihreä väri: Positiivinen kehu
KAUPUNKIKUVA

Kehitysidea

LIIKENNE (TIET JA KULKUYHTEYDET, VIHERYMPÄRISTÖ
PYSÄKIT, JUNA, VALAISTUS, POLUT)

Punainen väri: Negatiivinen moite
SATAMA / RANTA

PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

MUU HUOMIO / TOIMINTA

Parkour puisto sellutehtaan alueelle
Keskusta tarvitsee ehdottomasti
lisää eloisuutta rakennuksien
julkisivujen kohentamisella. Kylälle
kun saapuu kummasta suunnasta
hyvänsä, se näyttää hyvnkin
kuolleelta ja aavemaiselta.

Palvelukeskuksen yhteyteen
rakennettava kuntouilukeskus ja
uimahalli olisi hienojuttu.

Keskusta tarvitsee ehdottomasti
lisää vihreyttä istutuksilla.

Keskusta on askeettinen ja kolkko.
Kesällä olisi mukava viihtyä kylillä
jos oleskelupaikkoja löytyy. Nyt
pussikaljaväki on vallannut kylän
kaksi puiston penkkiä. Kylällä on
tulevaisuus koska lapsia on paljon.

Keskusta kaipaisi ehdottomasti
toista kauppaa sekä puistoa missä
lapsille olisi tekemistä. Entistä siwaa
vastapäätä olisi oiva paikka sille.
Toivon että kylälle tulee marketti
josta saa myös vaatteita ja
jalkineita.

Toivon asfalttia pehmmentämään
istutuksia, kävelyreittejä, puiston
penkkejä, kauniita valaistuksia.

Harrastuksia tulee tukea
lähipalveluin. Se on ennalta ehkäisyä
syrjäytymiseen ja satsaus perheiden
hyvinvointiin.
Lasten leikkipuistoja voisi kehittää,
Kiitos kun kuulette kyläläisiä tässä
ja koirakoirapuiston voisi rakentaa.
asiassa!
Keskustassa on rakennuksia, joissa
ei ole toimintaa ja ovat
huonokuntoisia, ne purkuun ja tilalle
jotain oikeasti kyläläisiä palvelevia
toimintoja.

Yleisilme Lievestuoreen keskustaan Pelkillä siistimistoimenpiteillä voisi
tullessa on tällä hetkellä ruma ja
korjata jo paljon. keskustan
masentava. Pelkillä
bussipysäkkien ilmettä muuttaen.
siistimistoimenpiteillä voisi korjata jo
paljon. Pelkillä siistimistoimenpiteillä
voisi korjata jo paljon. Ryteikköjä
raivaten bussipysäkin takana olevan
rakennuksen rojuja siivoten.

Pelkillä siistimistoimenpiteillä voisi
korjata jo paljon. Esim. ryteikkäjö
siivoten

Satama-alue ehdottomasti
kehittämisen kohteeksi, sinne jotain
yhteisöllistä toimintaa,
kahvila/terassi/kota yms. sekä
erilaista vuokraustoimintaa
(kanootit, sup-laudat, soutuvene
yms.) Talvella olisi hienoa, jos
Lievestuoreenjärvelle saataisiin
aurattu luistelurata, kuten
Jyväskylässä tehty.

Liepeentie kauttaaltaan vaatii uuden
päällysteen. Vanhanaikaisia,
kellertäviä katulamppuja voisi uusia
led-valoiksi (kuten tehty jo
Liepeentien toisessa päässä).

Keskustasta pitää purkuu rumat
Siwan- ja korjaamorakennukset ja
uutta kaunista tilalle.

Pienkerrostaloja.

Junan kulku herätettävä taas
henkiin, jonkunlainen
paikallisliikenne, kiskobussi tms.
joka kulkisi edes aamuisin ja iltaisin
työaikoihin. Bussiliikennettä
sujuvammaksi ja enemmän
aikatauluja, myös iltoihin. Nyt iltaisin
Jyväskylästä Liepeelle erittäin
huonot yhteydet.
Toinen Liepeentien suuntainen
kokoamistie radan toiselle puolelle
jatkuen taajan toiseen laitaan, ettei
olisi vain yksi päätie, jos kaikki
sivutiet lähtevät pistona.
koko taajaman läpi menevä
kävely/pyöräilytie seuraen
rantaviivaa.
Ulkoilijoille taajaman kiertävä reitti,
ettei tarvitse samaa tietä
edestakaisin.
Kulkuyhteydet kaupunkiin ja
Laukaaseen iltaisin/viikonloppuisin
huonot, iltaisin pitäisi tulla ainakin
yksi bussi klo 22.00 jälkeen
(teatterit/elokuvat/kokoukset/iltakou
lut/harrastukset jne).

Kylä kaipaa lisää liiketoimintaa,
palveluita, myymälöitä, jotka auki
(aukioloajat) myöhemminkin kuin
klo 17 asti. Suuri osa liepeeläisistä
kulkee töissä muualla ja on yleensä
takaisin töistä vasta viiden nurkilla,
jolloin palvelut jo suljettu, ei lisää
intoa asioida täällä vaan
Jyväskylässä.
Postin palvelut takaisin kylälle. Jokin
liikuntakeskus, jossa ohjattuja
tunteja, olisi hyvä myös.

Järvenranta virkistyskäyttöön

Poistettu uimaranta takaisin
Raitaniemeen.

Lääkäripalvelut takaisin.

Satamaa kehitettävä, kesäkahvio
olisi kiva.
Toinen kauppa.
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VAPAAN SANAN AINEISTO

Vihreä väri: Positiivinen kehu

Kehitysidea

UUDISRAKENTAMINEN/
KAUPUNKIKUVA
KORJAUSRAKENTAMINEN/
PURKAMINEN
Päätien varrella huonokuntoiset ja
Liisan Pubi kaipaisi ulkoisesti ilmeen
tyhjät liikekiinteistöt, linkkipysäkki ja kohotusta, ulkopuoliset ovat
sen takana oleva kiinteistö olisi
antaneet "räkälän" leiman vain
saatava pois/kunnostettua.
pelkän julkisivun perusteella.

LIIKENNE (TIET JA KULKUYHTEYDET, VIHERYMPÄRISTÖ
PYSÄKIT, JUNA, VALAISTUS, POLUT)

Punainen väri: Negatiivinen moite
SATAMA / RANTA

Rautatien AITAAMINEN
turvallisuussyistä, lapset/nuoret
kulkevat ja leikkivät radalla
päivittäin. Ulkoilureitti valaistuksella.

PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

MUU HUOMIO / TOIMINTA

Nuorisolle oleskelupaikka, tekevät
tuhoja asema-alueella ja rannassa.

Lievestuoreen Anni on käsittämätön
projekti, iso kerrostalo torin viereen
vaikka nykyisetkin kerrostalot ovat
vailla asukkaita. Ymmärrän että
hissiä kaivattaisi vanhuksille, mutta
rivitalot tai pienkerrostalo
paremmalla sijainnilla olisi
järkevämpi ratkaisu.

Toivoisin lievestuoreen viihtyvyyden
ja puhtaanapidon vuoksi.Ulkoroskisia
ja koiran kakkapusseille tarkoitettuja
roskakoreja sopivin välimatkoin.
Tällä hetkellä roskiksia on about 2
koko kylällä.
Kylän siisteys.

Teiden kunnospito pitäisi olla
parempaa, varsinkin liepeentie
talvella kauheassa kunnossa ja ei
kesällä paljon sen parempi.

ympäristö asiat, avo-ojia pitäisi
hoitaa tai kaivaa putket maahan.

Kylä kaipaisi kovasti siistimistä!! Nyt
vähän joka paikka repsottaa.

Ei liikaa voimavaroja rantaan vaa
kylänraitille jossa asioidaan ympäri
vuoden.

Lisää vapaa-ajan vietto paikkoja.
Harrastus mahdollisuuksia kylälle.
esim. frisbeegolfradan laajennus,
käyttäjiä pienellä radalla paljon
ikähaitari käyttäjillä 3v-80v.
Myös palvelusita tulisi pitää kii.

Kehittämissuunnitelma on
eläkeläisen kannalta liian kaukainen
asia. Toivoisin pienimuotoisempaa
kylän siistimis ja kasvojen kohotus
toimintaa tietenkään unohtamatta
suurempaa kokonaisuutta
nuorempien asukkaiden vuoksi.
Kiinteistöjen ja niiden ympäristön
siistiminen, puisto risukoiden
raivaaminen on yleisilmeen kannalta
tärkeää, eikä ole kovin kallistakaan.
Haarlan rantaan voisi tulla joku
nuotiopaikka tai kota.

uusia rakennuksia, 24/7
huoltoasema,

Lievestuoreen automaatti pitäisi
jäädä. Ja vanhan Siwan tilalle pitäisi
joku toinen kauppa.
vanhan siwan kohdalle jotain
elämää!! Toinen kauppa liepeelle.
Lievestuoreelle voisi tulla toinen
kauppa.

viihtyvyyttä,

kaupat myöhempään auki.
Olisi mukavaa jos kylälle saataisiin
pieni askartelu/törsäyskauppa:)
Kyläläisten nuoriso tarvitsisi myös
jotain viihdykettä esim jokin
suurehko aukio missä pystyisivät
rällästämään ilman huolta ettei tulisi
valitusta:)

Purkakaa siwan rakennus pois jam
ottakaa nuoriso huomioon
Siwan entinen rakennus maantasalle

Kylän keskustassa lähes kaikki
rakennukset ovat erittäin ruman
näköisiä. Nämä voisi laittaa maan
tasalle ja tehdä kauniimpia tilalle.

Keskustassa on retuperällä talvella
tien auraaminen.

Yritetäänpä saada keskustasta
siistimpi paikka. Tällä hetkellä koko
keskusta on siinä kunnossa että
hävettää edes läpi ajaa.

Keskustassa on retuperällä kesällä
viheralueiden hoito

Asun Lievestuore järven rannalla
uudella asutusalueella. Rantaamme
ajautuu kesällä ulosteperäisiä
könttejä. Voiko tällaista tapahtua
laukaan kunnassa 2016 luvulla?

toinen kauppa taajamaan. Tunnen
monta jotka eivät mene lähellekkän
ässmarkettia koska myyjät ovat mitä
ovat
Liikunta mahdollisuudet on hyvällä
tasolla kylällämme.

Toinen kauppakaan ei olisi missään
nimessä pahitteeksi. Plus muut
palvelut.
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VAPAAN SANAN AINEISTO
UUDISRAKENTAMINEN/
KORJAUSRAKENTAMINEN/
PURKAMINEN

Vihreä väri: Positiivinen kehu
KAUPUNKIKUVA

Kehitysidea

LIIKENNE (TIET JA KULKUYHTEYDET, VIHERYMPÄRISTÖ
PYSÄKIT, JUNA, VALAISTUS, POLUT)

Punainen väri: Negatiivinen moite
SATAMA / RANTA

PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

MUU HUOMIO / TOIMINTA

Satama-alueen kehittäminen
kaikkien asukkaiden
virkistyskäyttöön valvontaa ja
toimintapisteitä ylläpitämällä ja
lisäämällä.

Lisää rakentamalla voidaan luoda
Tonttien kaavoittaminen satamalisää palveluja. Peruspalvelut pitää
alueen läheisyyteen lisää
saada takaisin edes osa-aikaisesti
muuttohalukkuutta.
esim. lääkäri paikalla 2-3 krt/vkossa.

Lievestuoreen historia tulisi näkyä
katukuvassa tulevaisuudessakin.
Tehtaan merkitys ollut arvokas
alueelle työllistäjänä ja pitäjän
merkittävänä kasvattajana. Tehtaan
historia oltava esillä nimenomaan
positiivisessa mielessä.
Keskusta-alueen vanhojen ja
käyttökelvottomien rakennusten
purkaminen/kunnostaminen
yleisilmeen kohentamiseksi.
Lisäksi yhteydet Jyväskylään (tiet)
pitäisi saada paremmiksi, kenties
isommiksi..

Kiinteistöt ovat epäsiistejä, kesällä
torin reunalla istuskelee juoppoja ja
torikauppiaita ei ole.

Jalkakäytävät pitäs talvella hiekottaa Vähätkin nurmikkoalueelle tie
paremmin.
reunoilla on hoitamatta.

Ränsistyneiden liikekiinteistöjen
siistiminen ja niiden ympäristöjen
siistiminen. Keskustan ja sataman
"yhdistäminen".
Keskustan alueella todella paljon
rumia rakennuksia, jotka eivät
ainakaan edistä muuttoa kylälle.

Olen hiljattain muuttanut muualta
Suomesta Keski-Suomeen ja
Lievestuoreen varikolle. Asun
mieheni kanssa siellä vuokraasunnossa, mutta etsimme
omakotitaloa ostettavaksi.
Todennäköisesti etsimme
talomme Jyväskylän puolelta,
sillä Lievestuoreen palvelut ovat
huonot.
Tänne kaivattaisiin kipeästi
tapahtumia, kehittämistä, yrittäjien
houkuttelua alueelle ja asuntoja.
Satamaan satsaus riittää, enemmän Joku rohkea, iso kaupparakennus
satsausta pääväylä varteen.
(Halpa-Halli?, joku kauppakeskus?,
ihan mitä vain..) esim.
Lievestuoreen Shelliä vastapäätä tai
johonkin Kuopiontien varrelle
vilkastuttaisi aluetta. Kenties aloittaa
kauppojen rakentaminen ja
kehittäminen juurikin ison tien
varteen...? Laukaanhovin
kehittäminen myös tärkeää!
Vetävämpiä liikkeitä sinne,
Vanhan tehdas alueen
hyödyntäminen ulkoilu, liikunta ym.
tiloiksi.
Satamasta saisi koko kylän
valttikortin, jos sitä kehittäisi
viihtyisämmäksi.

Liepeentien yleisilmeen
parantaminen (esim. entinen Siwan
rakennus: jos se kerta on niin
huono, ettei kannata korjata niin
miksi sitä ei pureta ja tehdä
kerrostaloa sen paikalle) -

Ehdotuksia tapahtumiksi
Lievestuoreelle: markkinoita, pieniä
messuja, lapsille tapahtumia, koko
perheelle esim. piknik-tapahtumia,
joihin voisi tuoda omia eväitä ja
alueella olisi tapahtumia, tai
rakentakaa iso käveltävä labyrintti
Laukaanhovin läheisyyteen.. ihan
mitä vain.. :)

Lisää aktiviteettia nuorille aikuisille,
jotka jää usein huomioimatta toisin
kuin lapset ja lapsiperheet.
Matkahuollon toimipiste olisi tärkeää Voisiko kylän historiaa tuoda
saada takaisin. Samaten toiselle
paremmin esille? Esim. tehtaan
ruokakaupalle voisi olla kysyntää. ajoista kertovat infotaulut satamaan.
kylälle tarvitaan toinen oikea
kauppa. LIDL toisi rehellistä
kilpailua m

Liepeellä saisi jo siistimällä
viihtyisämmän kylän.

Laajalahden alue tulevaisuudessa
merkittävä!! ulkoilu alueet
mahtavat, kuhan niitä vielä
kehitetään ja siistitään!!

Kartta ohjelma tökerö, olisin voinut
enemmänkin tehdä, meni hermot! T:
Pekka Jalkanen
Keskustan rakennukset rumia, mutta
yksityisten omistuksessa!! pitäisi
saada yksityiset siistimiseen
mukaan!!
liiketilaa,jossa olisi se kovin kaivattu onko jollain tapaa mahdollista saada
toinen kauppa?
viimeinkin keskustan yksityisten
omistamat karseat rakennukset
siistimiksi,sekä rakennusten ettäb
pihojen osalta?!!!

Onko esim.Jasoasunnoilla
mahdollista nuorentaa
rakennuskantaa keskustassa?

ent.Siwan seutu kuntoon... yms.

jalkakäytävåt kuntoon..

Istuksia lisää…
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VAPAAN SANAN AINEISTO
UUDISRAKENTAMINEN/
KORJAUSRAKENTAMINEN/
PURKAMINEN

Siwan rakennus joutaisi purkaa
kokonaan.

Vihreä väri: Positiivinen kehu

Kehitysidea

KAUPUNKIKUVA

LIIKENNE (TIET JA KULKUYHTEYDET, VIHERYMPÄRISTÖ
PYSÄKIT, JUNA, VALAISTUS, POLUT)

Neljä vuotta sitten tänne
muuttaneena siitä, syystä että
Jyväskylä on lähellä mutta tykkää
asua pienellä paikkakunnalla.
Perhekin kasvanut täällä ollessa. Kun
tultiin tänneä asuntoa katsomaan
niin ensimmäisenä silmiin pisti
keskustan ränsistynyt ilme mutta
uskallettua silti muuttaa, on silmä
tottunut ja paikka tuntuu mukavalta.
Pahimmat silmiin pistävät asiat tulisi
esille, jos laittaisi jonkun joka ei ole
koskaan käynyt täällä, ajamaan
kylän läpi ja kertomaan heti
mielikuvia paikasta. Monen perheen
olen kuullut muuttavan tänne mm.
Laukaan keskustasta halvempien
tonttien perässä, se voisi olla
Lievestuoreen valtti houkutella
lapsiperheitä.
Tyhjät rakennukset ovat ankeita.

Usean Jyväskylässä työssäkäyvän
olen kuullut myös muuttaneen
tänne, kun on hyvä, nopea yhteys
Jyväskylään (ja ysitien
kehittymistähän juuri suunnitellaan
edelleen Kanavuori-Lievestuore
välillä).

Lievestuoreen keskusta on niin
ruma, että millä tahansa pienellä
toimenpiteellä tilanne paranee
hurjasti. Mutta ketä varten, kuka
maksaa ja riittääkö maksajia? Miksi
pitäisi..?
Kylänraitin varrella on useita
vanhoja, ränsistyneitä kiinteistöjä
tyhjillään tai puolityhjillään. Siihen
on pitkä matka, että Liepeen
keskusta-alue on yleisilmeeltään
moderni ja viihtyisä.

Punainen väri: Negatiivinen moite
SATAMA / RANTA

PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

MUU HUOMIO / TOIMINTA

Mahtava juttu, että keskustaa
aiotaan kehittää.

Talvisin tien auraus on todella
huonoa.

Keskusta kaipaa niin kipeästi
viihtyisää ja turvallisuutta lisäävää
katuvalaistusta sekä paljon
viheristutuksia tullakseen
miellyttäväksi paikaksi.

Kun nyt oikein mietin, niin ainut
kaunis paikka Liepeen keskustan
tietämillä on satama. Sataman
hiekkauimaranta (ns. Haarlan ranta)
on kesäisin lasinsiruissa ja
vaarallinen isoille ja pienille
uimareille.

Nyt se vain on ja makaa omassa
rumuudessaan. Alueen viihtyisyys ja
kunnan tarjoamat palvelut eivät ole
minkäänlaisia valttikortteja.

Saatte oikeasti tehdä ihmeitä
saadaksenne Liepeen kylänraitin
alueesta viihtyisän. En keksi mitä
paikkaa Liepeen keskustasta
esittelisin meille saapuville
vieraillemme, koska Liepeellä ei ole
oikein mitään. Ainoita painavempia
syitä, miksi Liepeelle muutetaan,
ovat alhaisemmat tontti- ja
asuntohinnat sekä rauhallinen
asuinympäristö.
Meidän perheemme on asunut
Lievestuoreella seitsemisen vuotta,
mutta olemme jo muutaman vuoden
olleet liipaisemille muuttaa Liepeeltä
Muurameen, koska se on
elivoimainen kunta.
Mutta oikein mukava kuulla, että
Liepeen keskusta-alueelle ollaan
vihdoin tekemässä edes jotain.
Innolla odotan, mitä saatte aikaan.
Liepeellä asuvien tunnelma on tähän
saakka ollut hieman sellainen, että
se on Laukaan ja jumalan hylkäämä
syrjäkylä, jossa ollaan pärjätty
itseksemme. Isommat ammukset on
laitettu Laukaan kirkonkylän
ympäristön alueisiin. Mainiota, että
kunnan huomio siirtyy vaihteeksi
myös kunnan itäpuolelle.
Pahoittelen tämän vapaamuotoisen
tekstin negatiivista sävyä. Nyt
viimeistään on oikea aika alkaa
kehittää Lievestuoreen keskustaaluetta, jotta se olisi kyläläisille hyvä
ja viihtyisä paikka asua. Toivotan
onnea ja menestystä valtavaan
urakkaanne.
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VAPAAN SANAN AINEISTO
UUDISRAKENTAMINEN/
KORJAUSRAKENTAMINEN/
PURKAMINEN

Vihreä väri: Positiivinen kehu
KAUPUNKIKUVA

Kehitysidea

LIIKENNE (TIET JA KULKUYHTEYDET, VIHERYMPÄRISTÖ
PYSÄKIT, JUNA, VALAISTUS, POLUT)

Ehdottomasti ensin ennen kylälle on
saatava kauniit rakennukset,
majoitustilat, kahvilat, ruokapaikat...
Pelkkä tehdastuotanto ja
kantaväestö eivät lisää
houkuttelevuutta.
Yleinen siisteys
Tien kunto

Punainen väri: Negatiivinen moite
SATAMA / RANTA

PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

Ehdottomasti upean järvimiljöön
markkinointia, Satama-alue on
hieno.

MUU HUOMIO / TOIMINTA

Ehdottomasti matkailun edistämistä

piha-alueet, nurmikkoalueet,
http://www.toukotar.fi/420929993
Mukana ollaan kehittämässä!

Huonoimmat puretaan ja ehkä jopa Aika näyttää loppuvan, mutta
rakennetaan jotain uutta. Yrittäjät
toivottavasti huonokuntoisia
tarvitsevat myös toimivat hyvät tilat. kiinteistöjä kunnostetaan.
Rumia, purkukuntoisia rakennuksia
on keskustassa enemmän ja
vähemmän. Jos olisi asianmukaisia
rakennuksia, luulisi liiketoiminnankin
olevan kannattavampaa. Pientalojen
rakennuksia kytätään ja pilkkuja
viilataan, mutta keskustan tönöt saa
olla missä kunnossa ovat. Kylää
pidetään järkyttävässä kunnossa:
roskalavoja ja vessoja rakennetaan
keskelle keskustaa. Purettujen
rakennusten perustukset töröttää
pystyssä kuinka lie kauan

Asutaan luonnon lähellä ja
mainostetaankin sitä, niin mitä jos
tehtäisiin valaistuja kävelyreittejä
luontoon (rantaan, metsään..)?
Ykstoikkosta kävellä rumaa
kylänraittia edestakas. Huhujen
mukaan nykyisiltäkin pururadoilta
katkaistaan valaistus, MITÄ
IHMETTÄ?!

Tienhoito talvisin ollut olematonta.

surkeita nurmialueita muutama
löytyy, niistä ajetaan nurmikko n 2x
kesässä, risukkoa keskellä
keskustaa?!

Pieneksi paikkakunnaksi meillä on
paljon liikuntaa harrastavia lapsia ja
aikuisia, olisiko tekojää mahdollinen?

Kauppoihin kilpailuja, lidl?

ison tien varressa tontteja (ja
kylälläkin tilaa)
Paskaputsari kuntoon heti
ensitilassa!

