
Keskellä kaupunkia,  
keskellä kehitystä, keskellä elämää

Mikä on Jyväskylän Kangas?
Keskustan kupeessa sijaitsevasta Kankaan alueesta rakentuu eloisa 
urbaani asuinalue. Tourujokilaakso, vanhat tehdasrakennukset ja 
uusi moderni rakennuskanta luovat ainutlaatuisen, asukkaita ja 
työpaikkoja houkuttelevan kaupunginosan.

Kangas on seuraavina vuosikymmeninä Jyväskylän merkittävin 
aluekehityshanke. Tällä yli 30 hehtaarin alueella kunnianhimoinen 
kaupunkisuunnittelu, älykäs rakentaminen ja uusin yhdyskuntatek-
niikka luovat uutta kaupunkiympäristöä kaupunkilaisten toiveiden 
pohjalta.

Kankaalla kaikki on mahdollista

KESKUSTAN 
KUPEESSA.

ASUMISTA,  
PALVELUJA JA  
TYÖPAIKKOJA. 

YHTEISÖL- 
LINEN. 

UUSIA  
PALVELUITA.

LUONNON- 
LÄHEINEN JA 
KESTÄVÄSTI 
RAKENNETTU. 

MODERNIA  
HISTORIAA.

Tule kylään tai kysy meiltä lisää!
www.jyvaskyla.fi/kangas
www.facebook.com/kaupunginkangas

Projektipäällikkö Tanja Oksa, p. 014 266 7693
Hankejohtaja Anne Sandelin, p. 014 266 5051
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Jyväskylän Energia ict-klubi
Jyväskylän Innovation
Keski-Suomen energiatoimisto
Jyväs-Parkki
YIT

sekä Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jykes Oy, Jyväskylän Energia, ict-klubi, Keski-Suomen energiatoimisto, Jyväs-Parkki ja  YIT
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Teemme siitä yhdessä totta
Kaupunkilaisten kanssa yhdessä toteutetusta avoimesta ideoinnista 
nousivat Kankaan alueen kehittämisen teemat. Ne ovat siis jyväskylä-
läisten itsensä toivomia, haaveilemia ja koostamia ideoita ja unelmia.

Kasvavalle toimijaverkostolle
Kankaan alueesta tulee Jyväskylän edelläkävijäkaupunginosa, jonka 
kehitystä siivittävät lukuisat yhteistyötahot ja alueelle juurtuvat eri 
alojen kehityskumppanit, tutkijat sekä isot ja pienet yritykset. 

Uutta kysyntää kehittyville yrityksille 
Asumisen ja työpaikkojen palvelut täydentävät toisiaan, luovat lisää 
kysyntää ja uudenlaisia palveluja. Tavoitteena on fiksu Kangas, jossa 
luovuus, energia ja tieto virtaavat innovatiivisesti,  ekologiseen 
elämäntapaan kannustaen. Alueen tutkimus- ja kehitysprojektit 
luovat yritysyhteistyölle uusia mahdollisuuksia, mm. uudenlaisten 
energia- ja ICT-ratkaisujen sekä avoimen datan kautta. 

Kestävää kasvua resurssiviisaassa      
kaupunginosassa
Kohti resurssiviisautta -hankkeessa Jyväskylän kaupunki ja Suomen 
itsenäisyyden juhlarahasto Sitra etsivät yhdessä keinoja taloudel-
lisen kasvun, sosiaalisen hyvinvoinnin ja ekologisen kestävyyden 
lisäämiseen Jyväskylän alueella. Kankaalla luodaan luonnonvaroja 
säästäviä ja kestäviä elämäntapoja edistäviä toimintamalleja, joita 
voidaan edelleen hyödyntää muissa kaupungeissa.

Vihreä
Virikkeellinen, virkistys, vesi ja vihreys; 
hoidettua, hoitamatonta ja suojeltua 
luontoa, joki ja luonnonsuojelualue, 
puistot ja pihat.

Jalka
Toimiva kevyt liikenne ja mahdollisuus 
elää ilman autoa, kattavat kevyen liiken-
teen reitit; hallittu ja tehokas rakenteelli-
nen pysäköinti.

Sydän
Elämyksellisyys, monipuolisuus ja 
yhteisöllisyys; Vanhasta Paperitehtaasta 
alueen sykkivä sydän alueelle; palvelujen, 
työpaikkojen ja asumisen kohtaaminen.

Kestävä
Kestävän kehityksen periaatteet käytän-
töön; tiivis kaupunkirakenne, ekologista 
elämäntapaa tukeva ympäristö ja raken-
taminen, kohti hiilineutraaliutta.

ASUMINEN

TYÖPAIKAT

KULTTUURI

1874 paperin teollinen tuotanto alueella alkaa
 – 140 vuotta paperintuotannon historiaa 2016 alkaen uutta toimitilaa

2/2010 teollinen tuotanto päättyy
11/2010 Kangas Jyväskylän kaupungin omistukseen

2011 tapahtumien järjestäminen alkaa Kankaalla

2013 Osayleiskaava valmis

2016 ensimmäiset asukkaat muuttavat alueelle

Asukkaita: 3000 Asukkaita: 5000

Avoimet ovet, kulttuurikesä, jokiraitti, avoimet julkiset tilat, tilojen vuokraus, kaupunkiviljely

2014 Rakentaminen Kankaalla alkaa

2020 Työpaikkoja: 1000 Työpaikkoja: 2100

Kankaan palveluintegraattori
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