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Kaupungin elinkeinoyksikön ja kaavoituksen työryhmä on koonnut ohjelman, joka 
ehdottaa, kuinka ydinkeskustan kävijöiden ja liiketoiminnan määrä saadaan 
lisääntymään. Tehtävänä on ollut laatia näkemys lähiaikoina toteutettavissa 
olevista ja riittävän vaikuttavista toimenpiteistä ottaen huomioon kaupungin 
talouden liikkumavara.
 
Kaupunginhallituksen, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan ja 
kaupunkirakennelautakunnan yhteinen työpaja määritteli ohjelman kärkitavoitteet 
ja priorisoi toimenpide-ehdotukset 16.3.2022. Työryhmä on tuottanut nykyisen 
ohjelmamuotoilun tämän työpajan tuotosten perusteella. 

Vilkas ydinkeskusta -ohjelma noudattaa ja palvelee kaupunginvaltuuston 
hyväksymää uutta strategiaa.

Ohjelma on kuvaus toimintatapojen kehittämisestä ja 
toimenpidekokonaisuuksista. Ehdotusten sisältö, kustannukset ja rahoitus 
tarkentuvat jatkovalmistelun ja päätöksenteon aikana. Ohjelma ei siten ole 
yksityiskohtainen sitova toimenpiteiden luettelo vaan käytännön työn 
suunnannäyttäjä.

Noin neljäsosa ohjelman toimenpide-ehdotuksista on joko toimeenpantu, kokeiltu 
tai kehitelty toteutusasteelle vuosien 2021 ja 2022 aikana (mm. turvallisuuden 
uudet ratkaisut, maksuttoman pysäköinnin kokeilu, yritysten 
kestävyysvalmennus, kaupunkilaisten osallistuminen kehittämiseen, 
joulusesongin lasten taideparkki, tehostettu yhteinen yrityshankinta, 
sijoittumisviestinnän uudistus, toimitilainvestointien houkuttelu, lyseon korttelin 
kehitysselvitys, Kauppakatuyhteisö jne.).

Ohjelma painottaa ydinkeskustan erityisyyttä ja julkista luonnetta. Jyväskylän 
ydinkeskusta käsittää 20 korttelin alueen, jonne sijoittuvat useimmat 
keskustahakuiset erikoistavarakaupat, kahvilat, ravintolat, muut 
keskustahakuiset kuluttajapalveluliikkeet, toimistot ja kaupungin 
kulttuuriyksiköiden päätoimipaikat.

16.3.2022 pidetyn työpajan perusteella Vilkas ydinkeskusta -ohjelman 
toteutettavat kärkitavoitteet kohdistuvat kuuteen seikkaan: turvallisuus, 
viihtyisyys, saavutettavuus, liiketoiminta, tapahtumallisuus ja hauskuus. 
Tiivistetty esitys käsiteltiin kaupunginhallituksen iltakoulussa 9.5.2022. 
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Toimenpide-ehdotukset on koottu tiivistyksessä kolmeen joukkoon, jossa 
kussakin on yksi veturi:

1. Ihana ja toimiva kaupunkiympäristö (veturina: Kauppakatuyhteisö)
2. Kulttuurin toiminnan ja tilankäytön muutos (veturina: Kulttuurin 

tilakeskittymä ydinkeskustaan)
3. Kaupunkilaisten yhteisöllinen toimijuus (veturina: Toiminnalliset projektit)

Vilkas ydinkeskusta -ohjelma korostaa uutta luovaa yhteistyötä niin 
kaupunkikonsernissa kuin sidosryhmäyhteyksissä. Ohjelma ei esitä uusia 
hinnakkaita julkisia rakennushankkeita. Ensisijaisena tavoitteena on lisätä 
yhteistyön avulla julkisen resurssienkäytön vaikuttavuutta, jotta 
kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja kiinteistöjen toimeliaisuus lisääntyisi 
ydinkeskustassa.

Ohjelman tähän mennessä toimeenpannut kokeilut, vuorovaikutus ja 
kehittäminen on rahoitettu ilman kaupungin menojen kokonaislisäyksiä pääosin 
määrärahojen allokoinnin ja ulkopuolisen hankerahoituksen avulla. Ohjelma ei 
jatkossakaan nojaa kaupungin menojen merkittävään lisäämiseen. Sen sijaan 
tavoitellaan rahoituspohjan laajentamista esimerkiksi yhteistyöhankkeiden avulla. 
Käytännön toteutusten kustannusarvio ja rahoitusmahdollisuudet tarkentuvat sitä 
mukaa, kun toimenpiteiden valmistelu etenee kaupungin hallintokäytäntöjen 
mukaisesti.

Vilkkaan ydinkeskustan toteutumista koordinoi kaupungin toimihenkilöiden 
moniammatillinen työryhmä. Vaikutuksia seurataan useilla julkistettavilla 
mittaustuloksilla, muun muassa ydinkeskustan kävijöiden ja liikkeiden määrällä. 

Liitteet:
- Vilkas ydinkeskusta -ohjelma 2022–2030
- Jyväskylän ydinkeskustan elinvoiman lisääminen 2022–2030, yhteenveto 

ehdotuksista, arvostuksista ja vaikuttavuustavoitteista

Kaupunginjohtaja Koiviston ehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Vilkas ydinkeskusta -ohjelman lähivuosien 
kehittämisen perustaksi.

-----

Kaupunginjohtaja Timo Koiviston poissa ollessa edellä esitetyn 
päätösehdotuksen teki kokouksessa kansliapäällikkö Heli Leinonkoski.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.


