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HaRJu Ja staDion
opetuskäyttö
kaupungin historia ja maamerkki, ulkoilualue, urheiluhistoria, 
vesihuolto, teatteri.

kuvaus
Harjulla on ollut suuri merkitys kaupungin kehittymiselle jo jää-
kautisen luonnonhistorian ajoilta saakka. sulamisvesien aiheut-
tama korkein ranta on ollut tasolla  +150 m mpy, minkä mukaan 
nykyinen Vesilinna olisi  majakka ulapan keskellä. tiestö ja asu-
tus syntyivät Harjun kupeeseen. korkea jyrkkärinteinen Harju 
toimi maamerkkinä niin vesitse kuin maitse liikkuville. 

kaupungin perustamisen aikaan 1837 sitä nimitettiin syrjän-
harjuksi syrjälän tilan mukaan. Harjusta otettiin maa-ainesta 
kaupungin rakentamiseen. laelle rakennettiin 1887 kesäkahvila  
ja 17 m korkea näkötorni, ja Harjulla pidettiin laulu- ja soittojuh-
lia. kaupunkiin rakennettiin vesijohtojärjestelmä 1910, jolloin 
valmistui 5,2 m korkea linnamainen vesisäiliö. myöhemmin ra-
kennettiin 32 m korkea ja 3000 m3 vetoinen vesisäiliö Vesilinna 
v. 1953, ja se rauhoitettiin rakennussuojelulailla v. 2000. tornin 
kello on lahja eskilstunan ystävyyskaupungilta. nykyinen Jyväs-
kylän energian vesijohtoverkosto keskustan alueella näkyy tääl-
tä. Vesilinnan tiloissa toimivat mm. keski-suomen luontomuseo 
ja Ravintola Vesilinna. nykyisin Jyväskylän kansannäyttämön 
hallussa oleva Harjun kesäteatteri aloitti näytökset 1963. 

kiviset 120 m korkeat neron portaat valmistuivat  työllisyystöi-
nä 1925 ja nimettiin kaupungininsinööri a. i. neron mukaan. 
kiviaines saatiin urheilukentän työmaalta. sodan aikana 1940 
lakimetsikkö hakattiin ja pystytettiin ilmatorjunta-asemat. ny-
kyään aluetta hoidetaan puistometsänä. maisemanhoitosuun-
nitelmaan on koottu keskeiset Harjun luonnetta ja nykyistä 
käyttöä kuvaavat piirteet. Virtuaalimalli tarjoaa tutustumismah-
dollisuuden Harjuun kävellen, ajaen tai lentäen.

suomen ateenaksi kutsuttu Jyväskylä on koulu- ja urheilu-
kaupunki. Harjun urheilukenttä rakennettiin 1926. se ja 1,6 
km pituinen luonnonkaunis kuntorata palvelevat koululaisia, 
urheilijoita ja kuntoilijoita kaupungin sydämessä. suurajojen pi-
kasuora ajettiin Harjulla 1951-66. Harju oli suomalaisen huippu-
pesäpallon tapahtumien näyttämönä 1930-1960-luvuilla. yleis-
urheilun kalevan kisat järjestettiin v. 1950 Harjulla ensimmäisen 
kerran. pesäpallon vuoksi Harjun kentälle rakennettiin 1950-lu-
vulla 2000-paikkainen katsomo. myöhemmin (1968) pesäpallo 
siirtyi Hippokselle ja jalkapallo jäi Harjulle. kenttä tuli kuuluisak-
si Honsu:n, kirin ja Weikkojen paikallisotteluiden vuoksi. myös 
mm. nimet tapio Rautavaara ja tahko pihkala liittyvät urheilu-
historiaan, jota on koottu kaupungin liikuntatoimen sivuille. 

Harjuun liittyy myös paikallisen urheiluhallinnon kehittyminen. 
urheilulautakunta perustettiin kaupunkiin 1925 ensimmäisten 
suomalaisten kaupunkien joukossa. Jyväskylän ensimmäinen 
urheilualan toimi oli Harjun kentän vahtimestari, joka palkattiin 
jo vuonna 1937.

opasteet ja palvelut
Harjun stadion sijaitsee osoitteessa ihantolantie 1, 40720 Jyväs-
kylä. sijaintikartta. 

lähteet
Jyväskylän kaupunki, Harjun stadion ja historiaa
Jyväskylän yliopiston museo: Jyväskylän Harjun vaiheita
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