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Strategioita, ohjelmia, 
suunnitelmia, selvityksiä… 

• Kaupunkistrategia, ympäristöpolitiikka, ilmasto-ohjelma, 
asumisvisio, viherpolitiikka, hyvinvointisuunnitelma, 
osallisuusohjelma, arkkitehtuuripolitiikka, liikuntasuunnitelma, 
KymppiR, hulevesiohjelma… 

• Jyväskylän yleiskaava, sai lainvoiman 2016 
• Edellinen kokonaisyleiskaava 30 vuoden takaa 

• Osayleiskaavat, asemakaavat 
• Muu suunnittelu (mm. yleissuunnitelmat) 



Otteita strategiatasolta 
 
 
 

Hyvinvointisuunnitelman mittari (koskien viherverkostoa): 



Viherpolitiikka 

 
 
 
 

• Lähivirkistysalueet, käytännössä meillä pääosin metsäisiä alueita, 
ovat tärkein virkistyspalvelu, mitä asukkaille tarjotaan 
• Ja niillä kulkevat reitit ja polut! 

• Se on myös ”halvimmasta päästä” palvelua 
 
 
 



Selvityksiä 
• erityisesti yleiskaavaa varten tehtiin ja koottiin paljon 

selvitysaineistoa 
 

• Jyväskylän ulkoilumahdollisuuksien selvitys 
• Virkistysreittiselvitys 
• Ekoverkkoselvitys ym luontoselvityksiä 
• Viher- ja maisemaselvitys 
• Viherpolitiikan nykytilan koontiselvitys (viheralueista ja 

virkistyspalveluista) 
• Viherpalveluohjelma 
• Kulttuuriympäristöselvitys 
• http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/yleiskaava/selvitykset  

 

http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/yleiskaava/selvitykset


Poimintoja selvityksistä 
 
• Jyväskylän ulkoilumahdollisuuksien selvitys 
• http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwst

ructure/46928_Sulka_Jkl_vedos.pdf 

 
 

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/46928_Sulka_Jkl_vedos.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/46928_Sulka_Jkl_vedos.pdf


Viher- ja maisemaselvitys 
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/jkl_yleiskaava/maisema_ja_viheral
ueselvitys.pdf  

 • virkistysalueiden riittävyys  
• asukasmäärän suhde virkistykseen sopivien alueiden maapinta-alaan  
• kertoo virkistysalueille kohdistuvasta virkistyspaineen määrästä 

 
• riittävyyden kokemukseen vaikuttaa viher- ja virkistysalueiden laatu, 

niiden koko ja muoto 
• Virkistysalueiden yhtenäisyys ja eheys 
• viheralueiden jatkuvuus alueelta toisella 

 
• riittävyyden kokemukseen vaikuttaa myös saavutettavuus 

http://www2.jkl.fi/kaavakartat/jkl_yleiskaava/maisema_ja_viheralueselvitys.pdf
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/jkl_yleiskaava/maisema_ja_viheralueselvitys.pdf


Viher- ja maisemaselvitys 
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/jkl_yleiskaava/maisema_ja_viheral
ueselvitys.pdf  

 • Jyväskylässä kokonaisuutena on virkistysalueiden kannalta hyvä 
tilanne 
• Vaihtelee alueittain 
• Tiheimmin asutuilla alueilla keskustan tuntumassa on virkistysalueita 

vähiten  
• Esim. keskustassa viheralueita on alle 100 m²/asukas , kun taas Halssilan 

suuralueella virkistysalueita on yli 500 m²/asukas  

http://www2.jkl.fi/kaavakartat/jkl_yleiskaava/maisema_ja_viheralueselvitys.pdf
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/jkl_yleiskaava/maisema_ja_viheralueselvitys.pdf


Viher- ja maisemaselvitys / päävirkistysalueet 
 
 



Viher- ja maisemaselvitys 
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/jkl_yleiskaava/maisema_ja_viheral
ueselvitys.pdf  

 Maisemallisesti merkittävät selännealueet 
• Yksi hallitsevimmista maisemallisista erityispiirteistä Jyväskylässä on 

metsäiset mäkialueet, ja ne on erityisesti haluttu nostaa yleiskaavan 
sisällölliseksi elementiksi. 

• Selänteiden valinnan pohjana käytetty kriteeristö: 
 

1.Sijainti olemassa olevan kaupunkirakenteen (OLLI) kehällä tai 
yleiskaavassa osoitetuilla päävirkistysalueilla 

2.Selänteen näkyminen pääteille 
3.Selkeä erottuminen ympäröivästä maastosta korkeutensa, 

topografisen jyrkkyytensä ym. Vastaavien ominaisuuksiensa osalta 
4.Merkitys Jyväskylälle tunnistettavana maamerkkinä, 

näköalapaikkana tai arvokkaana kallioalueena 
 
 

http://www2.jkl.fi/kaavakartat/jkl_yleiskaava/maisema_ja_viheralueselvitys.pdf
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/jkl_yleiskaava/maisema_ja_viheralueselvitys.pdf
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Maisemallisesti merkittävät selännealueet, esimerkkejä 

Muuratsalon Satasarvinen                            Ylistönmäki lounaasta valtatieltä 

Aittovuori Halssilan taustana                           Korpilahden kirkonkylän eteläpuoliset 



Maisematyöluvan alaiset alueet 
Jyväskylän kaupungissa 

 
Asemakaava-alueet 

Ranta-asemakaava-alueet 
(esim. niiden M-alueet) 

Yleiskaavojen maisematyölupa-alueet 
ml. yleiskaavojen SL-alueet 

(luonnonsuojelualueiksi perustetut 
 tai perustettavat alueet) 



Kulttuuriympäristöselvitys 
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/jkl_yleiskaava/maisema_ja_viheral
ueselvitys.pdf  

 • Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristöt 
 
 
 

http://www2.jkl.fi/kaavakartat/jkl_yleiskaava/maisema_ja_viheralueselvitys.pdf
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/jkl_yleiskaava/maisema_ja_viheralueselvitys.pdf


Maisemallisten arvojen turvaaminen 
asemakaavoissa 
 
• Esim. Kivelänranta 

 



Esimerkki tarkemman mittakaavan suunnittelukohteesta: 
Tikkakosken viherrakenne 

Päävirkistysalue 

Toiminnallisesti 
merkittävä 
virkistyspalvelukohde 



Osayleiskaavat ja asemakaavat 

Kauramäen 
osayleiskaava 



Osayleiskaavat ja asemakaavat 
Sääksvuoren  
asemakaava 
- tuleva hoito- 
luokitus 
 



Ilmastonmuutos ja hulevedet 
 
 
• Sääolot äärevöityvät – kaupunki 

kasvaa ja tiivistyy 
• Ongelma: hulevesitulvat + 

hulevesien huono laatu 
• Tavoite: vettä läpäisevien alueiden 

määrän säilyttäminen ja lisääminen 
• Puiden ja muiden kasvullisten 

alueiden merkitys hulevesien 
viivyttämisessä, haihduttamisessa ja 
imeyttämisessä 

• Vesien imeytymiseen soveltuvien 
alueiden säilyttäminen ja 
varaaminen kaavoihin 



6 + 1 karttaa 

Jyväskylän kaupungin yleiskaava 



Ruututekniikka (250m x 250m) 



YLEISKAAVAN KEHÄT 

 OLLI: Olemassa olevan 
kaupunkirakenteen kehä, joka 
tarkoittaa asemakaavoitettuja taajamia 
(Tikkakoski, keskustaajama, 
Korpilahden kirkonkylä) ja niitä 
palvelevia maakuntakaavan 
virkistysalueita. 

 LALLI: Laajenevan kaupunkirakenteen 
kehä, joka tarkoittaa olemassa olevan 
kaupunkirakenteen ympärillä olevia, 
potentiaalisia, tulevien vuosien aikana 
asemakaavoitettavia alueita. 

 MASSU: Maaseutuelinkeinojen kehä, 
joka tarkoittaa tulevaisuudessakin 
maaseutumaisina kehittyviä alueita. 
 

 Asukkaita (v. 2009) 119 000 – 3 000 – 8 
000 

 >>> n. 160 000 
26.11.2014 



KOLME KESKEISINTÄ LINJAUSTA 1, OLLI: 

 TÄYDENNYSRAKENTAMINEN 
JATKUU, mutta se suuntautuu 
tulevaisuudessa vähemmän 
virkistysalueille ja enemmän 
maankäytön muutosalueille ja muille jo 
kertaalleen rakennetuille alueille 

 

26.11.2014 



KOLME KESKEISINTÄ LINJAUSTA 2, LALLI: 

 Liikkumisen vaihtoehtojen turvaaminen 
maankäyttöä suunniteltaessa 

 Joukkoliikennepohjaisuus OLLI+LALLI 
 Pyöräilyverkko 
 Autoriippuvaisuuden vähentäminen 
 Etäisyys olemassa oleviin palveluihin 
 Virkistysalueiden saavutettavuus, 

laajuus ja eheys 
 Tilaa vaativat työpaikkatoiminnot ja 

uudet liikenneinvestoinnit 
 

26.11.2014 



KOLME KESKEISINTÄ LINJAUSTA, MASSU: 
 MASSU: KYLIEN JA 

ASUINMAASEUTUNAUHOJEN 
VAHVISTAMINEN 

 Maaseudulla(kin) on painopistealueita, 
joita kehitetään muita alueita 
voimakkaammin 

 Kylähelmet: hyvät yhteydet palveluihin, 
vesihuolto, maisemalliset 
vetovoimatekijät, kyläläisten 
myönteinen kehittämistahto > 
suunnitelmallisesti kehitettävät kylät 

 Kylärakenteisiin tukeutuminen 
 

26.11.2014 



Jyväskylän yleiskaava / Viherrakenne 

 Viherrakenne 
yleiskaavassa koostuu 
 Kartan 1/7 

(yhdyskuntarakenteen 
ohjaus) virkistys- ja 
viheraluemerkinnöistä 

 Kartan 2/7 
(luontoarvojen 
verkottuminen) 
merkinnöistä 

 Kartan 3/7 (maisema ja 
virkistys) merkinnöistä 



Yleiskaavallinen selvitys 
päävirkistysalueista 
 
 
 
- 2 km:n vaikutusalueella 
asuvien asukkaiden 
määrä yhteensä n. 91 
500 
 
 
- vaikutusalueen 
”ulkopuolella” asuvia 
yhteensä n. 20 600 
 



 Kartassa 1/7 (yhdyskuntarakenteen 
ohjaus): 
 Päävirkistysalueet 
 Viheralueet 
 Virkistys-, matkailu- ja vapaa-

ajankeskus (Laajavuori) 
 Kehä Vihreä 
 Kehä Siniset 

 
NÄMÄ MUODOSTAVAT JYVÄSKYLÄN 
STRATEGISEN VIHERRAKENTEEN 
PERUSRUNGON 
 
Lisäksi esim. taajamarakenteen merkinnässä määräys 
lähivirkistyksen tarpeiden sekä paikallisten 
viheryhteyksien jatkumisen huomioon ottamisesta 
suunnittelussa. 
 
 

Jyväskylän yleiskaava / Viherrakenne 



29.1.2014 

Kartta 2: Luontoarvojen verkottuminen 

-Kartan 2 sisällön taustalla ovat mm. Ekoverkkoselvitys, Jyväskylän 
tärkeät luontokohteet I ja II –selvitykset sekä Metso-inventointi 



Kartta 2: Luontoarvojen verkottuminen 

29.1.2014 

 
• Natura-alueet 
• Luonnonsuojelulailla  perustetut ja 

perustettavat kohteet 
• Luontoarvoalueet yhdistävä viheralueverkko 
• Viheryhteystarpeet 

 
 

 

- kaavassa osoitettu uusia luonnonsuojelulailla perustettavia 
alueita 43 kpl, olemassa olevia on 63 kpl 



Jyväskylän yleiskaava / Viherrakenne 

 Kartassa 3/7 (maisema 
ja virkistys) 
 Ulkoilupuisto 
 Toiminnallisesti 

merkittävä 
virkistyspalvelukohde 

 Ohjeellinen 
päävirkistysreitti 

 Arvokas maisema-alue 
 Arvokas perinnemaisema 
 Maisemallisesti 

merkittävä selännealue 
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