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Muuramen kunta 



• Asukasmäärä nyt 135 000

• Suomen 7. suurin kunta

JYVÄSKYLÄ   - Kaupunkikeskusta - 86 500 

JKYLÄN MLK  - Taajamia - 36 400

KORPILAHTI   - Maaseutua - 5 000

3 erilaista kuntaa / yhdyskuntarakennetta 

>> UUSI ERILAINEN KUNTA 

Jyväskylä 2009  



Väestö 2011 

• OLLI:    91 % (118 000)

• LALLI:     3 % (3 200)

• MASSU: 6 % (8 200)

Rakennemallin vyöhykkeistä 
yleiskaavan kehiin…

• OLLI: 
Olemassa olevan 
kaupunkirakenteen kehä, joka 
tarkoittaa asemakaavoitettuja 
taajamia 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.



Jyväskylän kaupungin yleiskaava - MASSU

Maaseutu on Massu- ja Essu –selvitysten perusteella esitetty 

kolmena erilaisena vyöhykkeenä: 

Kylähelmet  - Kylänauhat  - Ydinmaaseutu.
Kaavamerkintöinä: kylähelmi, kyläalue, maaseutuasumisen    
nauha-alue ja maaseutuelinkeinojen alue. 

Tavoitteena on ohjata uutta maaseutumaista asumista kyliin ja tukea siten 
näiden alueiden palveluja (mm koulut, vesihuolto, joukkoliikenne). 

Kylien ulkopuolisilla alueilla pääasiallinen tavoite on 
maaseutuelinkeinojen ja niihin verrattavien elinkeinojen maankäyttö. 

Yleiskaavaluonnoksessa on esitetty alueita, joihin tulee jatkossa laatia joko 
kyläosayleiskaava tai vähintäänkin kyläselvitys.



ASUINRAKENTAMISEEN HEIKOSTI 

SOVELTUVAT ALUEET

I Suoja-alueet

1. Melu

2. Melu ja pöly

3. Tärinä

4. Haju

5. Muut suoja-alueet ja 

asuinrakentamiseen heikosti 

soveltuvat alueet

II Suojellut alueet

1. Luonnonympäristöt

2. Kulttuuriympäristöt

III Elinkeinoelämän tarpeet

1. Maatalous

2. Metsätalous

3. Muut elinkeinot

IV Alue on varattu muuhun käyttöön

1. Asemakaava-alueet ja 

laajenevan kaupunkirakenteen 

alueet

2. Muut käyttötarkoitukset

ALUSTAVA ANALYYSI KRITEERIT

ASUINRAKENTAMISEEN PARHAITEN 

SOVELTUVAT ALUEET

I Palvelut

1. Koulut

2. Koulukyytiverkko

3. Etäisyydet muihin 

palveluihin

II Vesihuoltoverkko

1. Vesiosuuskunnat

2. Jyväskylän energian 

vesihuoltoverkko

III Julkinen liikenne

1. Palvelutasot III-V 

arkiliikenteessä

IV Tieverkko

1. Teiden talvihoitoluokat

2. Päällystetyt tiet/ 

päällystämättömät tiet

3. Katuvalaistus ja kevyen 

liikenteen väylät



MASSUN selvityskarttoja 





Maatalous  - Rakentaminen  - Kaavoitus



Kaavan rajaus? 



Kriteerejä

Asutut ao:t

Tärkeä maatalouden kohde

Kyläalue

Uusi koulu/päiväkoti

Kylänauha

KYLÄ JA KYLÄNAUHA 

ALUEET ON RAJATTU



Jyväskylän kaupungin yleiskaava

Kylähelmi

Kyläalue

Maaseutuasumisen nauha-alue

Maaseutuelinkeinojen alue

Kylähelmi - Kylänauha - Ydinmaaseutu 

Kylähelmi

Kyläalue

Kylähelmi

Maaseutuasumisen nauha-alue

Kyläalue

Kylähelmi

Maaseutuelinkeinojen alue

Maaseutuasumisen nauha-alue

Kyläalue

Kylähelmi

Maaseutuelinkeinojen alue

Maaseutuasumisen nauha-alue

Kyläalue

Kylähelmi

Maaseutuelinkeinojen alue

Maaseutuasumisen nauha-alue

Kyläalue

Kylähelmi

Maaseutuelinkeinojen alue

Maaseutuasumisen nauha-alue

Kyläalue

Kylähelmi

Maaseutuelinkeinojen alue

Maaseutuasumisen nauha-alue

Kyläalue

Kylähelmi



Jyväskylän kaupungin yleiskaava

Maaseutuelinkeinojen alue

> asuminen liittyy elinkeinoihin, 
loma-asuminen

Maaseutuasumisen nauha-alue

> kylä/kylämäinen asutus, 
vähintään kyläselvitys tai 
liittyminen verkostoon

Kyläalue

> kaavoitus, 
tiiviimpi alue

SAAKOSKI

Tavoitteena ohjata asutus kyliin  

SAALAHTI

LEUSTU

Kylähelmi

SÄRKIJOKI



Jyväskylän kaupungin yleiskaava 2014

Kylähelmi : Maaseudun asutuskeskittymä, jossa arvioidaan säilyvän ja kehittyvän 

julkisia, yksityisiä sekä yhteisöllisiä palveluita. Ympäristöään tiiviimmän kyläalueen 

laajuus on osoitettu kaavassa kyläaluemerkinnällä.

Kyläalue : Kehittyvä kyläalue, joka on MRL 16 §:n mukaista suunnittelu-tarvealuetta. 

Alueelle tulee laatia osayleiskaava tai asemakaava. Uudisrakentamisen tulee soveltua 

kylämiljööseen eikä se saa haitata myöhempää kaavoitusta.

Rakentaminen tulee liittää keskitettyyn vesi‐ ja viemäriverkostoon.

Maaseutuasumisen nauha-alue : Maaseutuasumiselle ja elinkeinoille soveltuva alue. 

Alueelle tulee laatia osayleiskaava tai vähintään yleiskaavan sisältövaatimukset (MRL 39 

§) täyttävä kyläselvitys. Alueella tulee huolehtia siitä, että vesihuollon toiminta‐alue on 

tulevaa yhdyskuntakehitystä ja maankäytön mitoitusta vastaava. Niillä alueilla, joille ei 

vielä ole laadittu osayleiskaavaa tai kyläselvitystä, voidaan sallia kylämiljööseen 

soveltuva ja myöhempää kaavoitusta haittaamaton rakentaminen sillä edellytyksellä, että

rakentaminen on liitettävissä keskitettyyn vesihuoltoverkkoon ja maanomistajien 

yhdenvertainen kohtelu ei vaarannu.

Maaseutuelinkeinojen alue : Alue on varattu ensisijaisesti maa‐ ja metsätaloudelle 

sekä muulle elinkeinotoiminnalle, joka kokonsa ja ympäristö-vaikutustensa suhteen sopii 

maaseudulle. Alueelle voi sijoittua myös elinkeinoihin liittyvää asumista, vähäisessä 

määrin olemassa olevia kyliä täydentävää asumista sekä vapaa‐ajanasumista.



Kylään tutustuminen Rakenne -

Palvelut



Täältä pääsee maailmalle 

ja maailma tulee kerran 

vuodessa tänne ! 

Liikenne
Kylään tutustuminen



Muuta



Kaavojen laadinnasta…   



Kaavoituksen / suunnittelun tarve  ? 

Mitä kaavoituksella / suunnittelulla tavoitellaan?  

• Kylän maankäytön nykytilanne   >  tavoite ? 

• Millainen on rakentamisen nykytilanne    >  tavoite ? 

• Rakennusluvan helpottaminen ? Lupien määrä ?

• Yhteisten järjestelyjen tarve ? 

• Ympäristön arvojen vaaliminen ? 

• Rakentamisen yksityiskohtaisempi ohjaaminen ?  

• Kunnan / Kylän tavoite ? 

• Kylän rooli / sijainti koko kunnassa ?



Kaavoituksen tarve  ? 

Kun tarve selvitetty, niin ratkaistaan millainen kaava tarvitaan:

• Yleispiirteinen yleiskaava?  

• Rakentamista ohjaava yleiskaava?

• Asemakaava?

• Muu suunnitelma?

Jos ei kaavaa, niin riittääkö 

• Rakennusjärjestys? 

• Lupaharkinta?

• Kyläsuunnitelma? Rakennuspaikkaselvitys? 



Kyläselvitys kyläläisille ... 

OHJEISTUS rakentamista varten

Rakennuslupamenettelyt  (väliotsikot selvityksessä)

Rakennuslupa ns kuivalle maalle suunnittelutarvealueelle 

Rakennuslupa ns kuivalle maalle suunnittelutarvealueen ulkopuolella

Rakennuslupa ranta-alueella, jota ei ole kaavoitettu 

Rakennuslupa Päijänteen rannalla eli kaavoitetulla ranta-alueella 

Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseen asumiseen

Rakennuspaikan vaatimukset

Rakennuspaikan ja rakennusten sijainti

Rakentamistapa

Maatilarakentaminen 



Jyväskylän malleja  

• Korpilahden esiselvitys ESSU 
– Kuntaliitostilanne 

– Nykytilanteen selvittäminen (nopeasti) koko Korpilahden osalta

– http://www2.jkl.fi/kaavakartat/jkl_yleiskaava/ESSU.pdf

• Etelä-Korpilahden kyläselvitys   
– Suunnittelutarpeen selvittäminen 

– http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/kylaselvitys

• Leppälahden kyläselvitys 
– Suunnittelutarpeen tarkentaminen 

– http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/leppälahti

• Jyväskylän maaseutuselvitys MASSU
– Paikkatietoanalyysit > missä olisi edullista asua?

– http://www2.jkl.fi/kaavakartat/jkl_yleiskaava/massu.pdf

• LISÄÄ : http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/vireilla

http://www2.jkl.fi/kaavakartat/jkl_yleiskaava/ESSU.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/kylaselvitys
http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/leppälahti
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/jkl_yleiskaava/massu.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/vireilla

