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• YHDYSKUNTARAKENTEEN 
EHEYTTÄMINEN

• JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMINEN

• KEVYEN LIIKENTEEN KEHITTÄMINEN

• MUU LIIKENTEEN KEHITTÄMINEN

• VESISTÖJEN HYÖDYNTÄMINEN 
RAKENTAMISESSA

• SEUDULLINEN JA KUNTARAJAT YLITTÄVÄ 
SUUNNITTELU

• KÄVELY JA PYÖRÄILY KESKEISIKSI 
KULKUMUODOIKSI

• HAJARAKENTAMINEN

• JYVÄSKYLÄN KESKUSTAN LIIKENTEEN 
KEHITTÄMINEN



Keski-Suomen 
Aluerakenne 2040
Asuminen
ASUMISEN KASVAVAT VYÖHYKKEET 
• Jyväskylän seudulla kaupunkiasumisen vyöhykkeet 

(SHOW ja KNOW), asumista joukkoliikenteen 

vyöhykkeellä (FLOW), palvelutaajamat (GROW) ja 

elävät kylät (SLOW) 

TIIVIIMMÄN ASUMISEN TAAJAMAT HYVIEN 

LIIKENNEYHTEYKSIEN VARRELLA 
• Jyväskylän vetovoimainen keskusta, asumista 

palvelujen ja järvien äärellä 

• Äänekoski-Suolahti –akseli

• Jämsänjokilaakso jatkuen Himokseen 

• Keurusselkä

• Saarijärven seutu

SEKOITTUNEET VAKITUISEN ASUMISEN, 

VAPAA-AJAN ASUMISEN SEKÄ MATKAILUN JA 

VIRKISTYKSEN ALUEET 
• Loma-asumista ja pysyvää asumista kehitetään 

rinnakkain ja toisiaan täydentävinä - uudet asumisen 

konseptit mm. matkailukeskusten yhteydessä 

• Himoksen matkailuvyöhyke

• Keurusselkä

• Saarijärven seutu



Keski-Suomen 
Aluerakenne 2040
Liikenne
TOIMINNALLISESTI MERKITTÄVÄT 

LIIKENNEKÄYTÄVÄT 
• Keski-Suomen kehittämisen rungon muodostavat valtatiet (Vt

4, Vt 9, Vt 23 ja Vt 13), joiden ympärille sijoittuvat logistisista 

yhteyksistä hyötyvä asuminen, työpaikat ja palvelut

• VT4 Jyväskylä-Oulu kehittäminen

LOGISTIIKKAKESKITTYMÄT
• Henkilöliikenteen asemanseudut: Jyväskylä, Jämsä, 

Lievestuore, Hankasalmi, Petäjävesi, 

• Raideliikenteen kehittäminen Saarijärveltä pohjoiseen 

• Poikittaisraideliikenteen kehittäminen 

• Hallin lentokentän kehittäminen 

• Kivijärven pienlentokentän kehittäminen 

• Innoroad Park

KANSAINVÄLISET YHTEYDET
• Tikkakosken lentoasema

• Nopeammat junayhteydet

• Kansainväliset  kuljetuskäytävät 

• Vientisatamayhteydet 

• Kuljetusreitit idän raja-asemille (maantie/rautatie) 

VESILIIKENTEEN YHTEYSTARPEET
• Päijäne-Keitele vesiyhteys

• Längelmävesiyhteys

• Pielaveri-Iisvesi -yhteys
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Kehitysvyöhyke

Kehitysvyöhykkeen jatkumissuunta

Asiointiliikenteen suunta

Kehittyvät taajamat

Kehittyvä asuminen

Kasvavat kylät

Kehittyvät työpaikka-alueet

Kehittyvät palvelut

Kehittyvät matkailukeskukset

Kehittyvät matkailualueet

Kehittyvät matkailureitit

Kehittyvät vesireitit

Vesiyhteyden jatkumissuunta

Kehittyvät virkistyskohteet

Kehittyvät tieyhteydet

Äijälä

Kuusa

Vuontee

VIUHKAMALLI

LAUKAAN KK

VIHTAVUORI

LEPPÄVESI

LIEVESTUORE

VEHNIÄ

Savio



SEURANTA
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Kyselytutkimus Jyväskylän seudun 

rakennemallin 20X0 vaikuttavuudesta

 Kysely toteutettiin marraskuun 
2012 aikana

 Vastanneita  kyselyyn 47, joista 
36 vastasi kaikkiin kysymyksiin

 Suurin osa Jyväskylässä asuvia 
päättäjiä

◦ Päättäjiä  63 %

◦ Kunnan viranhaltijoita 28 %

 Asuinkunnan ja 
työssäkäyntikunnan välillä ei 
suuria eroja
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Rakennemalli tunnetaan melko hyvin

 Suurin osa vastaajista tunteen 
rakennemallin sisällön 
vähintään kohtalaisesti

◦ Sisällön huonosti tuntevia vain 
kaksi vastaajaa

 Noin puolet vastanneista  on 
osallistunut rakennemallityön 
laatimiseen
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Tavoitteiden toteutumismahdollisuudet 

ovat hyvät

1. Yhdyskuntarakennetta eheytetään ja tiivistetään Jyväskylän seudun maankäytössä kaikilla tavoilla 
taloudellisemmaksi, toimivammaksi ja ekologisemmaksi

2. Joukkoliikennepohjaista maankäyttöä edistetään aktiivisesti

3. Kevyen liikenteen nykyistä verkostoa täydennetään yhtenäiseksi ja kattavaksi

4. Kuntarajat ylittävien liikenneväylien suunnittelussa keskustellaan linjauksista ja 
toteuttamisjärjestyksestä seudullisesti

5. Vesistöjä hyödynnetään rakentamisessa ja seudun vetovoimatekijänä

6. Merkittävä liikepaikkarakentaminen, seudullisesti merkittävät työpaikkakeskittymät ja muut 
seudullisesti merkittävät hankkeet käsitellään seudun maankäytössä yhteisesti

7. Kävely- ja pyöräily otetaan liikenteen ja maankäytön suunnittelussa huomioon keskeisenä 
liityntäkulkutapana, jonka osuutta kasvatetaan

8. Hallittua hajarakentamista kehitetään niin, että se sisältää yhdessä sovittuja vetovoimatekijöitä 
(mm. riittävän suuri tonttikoko, etätyö), mutta myös rakentamiseen ja asumiseen liittyviä kriteerejä 
(mm. järjestetty vesi- ja jätevesihuolto)

9. Jyväskylän keskustan liikennettä kehitetään niin, että pääsy keskustaan turvataan jatkossakin 
autolla, mutta läpimeno minimoidaan, ajonopeuksia alennetaan ja kävelykeskustaa 
laajennetaan

Jyväskylän seudun kunnat sitoutuivat yhteisiin tavoitteisiin rakennemallisopimuksen myötä.  Sopimukseen kirjattiin seuraavat 9 
tavoitetta. Arvioi millaiset ovat rakennemallityön tavoitteiden toteutumismahdollisuudet? (1 = erittäin huonot … 10 = erittäin hyvät) 
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Suunnittelussa seudullisuus on tärkeää

Miten seutunäkökulman tulisi näkyä yhteisessä suunnittelussa (esimerkiksi kuntien maankäytön suunnittelussa, 
palveluverkkotarkasteluissa, liikennesuunnittelussa)? (avoin)

◦ Yhteistyönä kaavoituksessa

 Kuntarajat ylittävä kaavoitus

 Seudullista näkökulmaa kuntien yleiskaavoitukseen ja muuhun maankäytön suunnitteluun

◦ Joukkoliikenteen tulisi toimia yli kuntarajojen

 Palveluiden saatavuus joukkoliikenteen keinoin

 Taajamien väliset joukkoliikenneyhteydet toimiviksi 

 Seudullinen joukkoliikennesuunnittelu

 Tasa-arvoisuutta alueiden kehittämiseen

◦ Kehittämistä tulisi tehdä yhteisten periaatteiden mukaisesti

 Yhteistyötä lisää esim. kuntien eri viranomaisten kesken

 Enemmän keskustelua

 Ratkaisuja, joiden kanssa ”pystyy elämään”

 Kuntien välinen kilpailu tulee unohtaa

 Alueiden erityispiirteitä ei tule unohtaa

 Päällekkäisiä hankkeita vältettävä

 Seutunäkökulma tulisi ulottua kaikkeen suunnitteluun

◦ Palveluverkkosuunnittelussa

 Kuntarajat ylittävästi

 Joukkoliikenteellä palveluiden äärelle
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Rakennemallin seuranta on tärkeää

Jyväskylän seudun rakennemallityön toteutumisen seurannassa on ehdotettu käytettäväksi useita keinoja. 

Valitse mielestäsi 4 tärkeintä



MITÄ JYVÄSKYLÄN SEUDULLA ON  

TAPAHTUNUT? – karttatarkastelu Jyväskylä, 

Laukaa, Muurame



Väestö
Asukasmäärän muutos 2011-2013
Tilastokeskuksen luokittelu
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+1,97%

+1,65%

+1,42%

Väestö 

yht.

Haja-

asutusväki

Taajama-

aste

Jyväskylä 31.12.2011 132062 7726 94,1

Jyväskylä 31.12.2013 134658 7571 94,3

Muutos 2596 -155 0,2

Laukaa 31.12.2011 18286 5305 70,9

Laukaa 31.12.2013 18588 5343 71,1

Muutos 302 38 0,2

Muurame 31.12.2011 9438 1231 86,9

Muurame 31.12.2013 9572 1234 87,1

Muutos 134 3 0,2

Asukasmäärä

• Väestö on kasvanut kaikissa kolmessa tarkastelukunnassa 

vuodesta 2011 verrattuna vuoteen 2013

• Eniten uusia asukkaita veti puoleensa Jyväskylä

• Haja-asutusalueella asuvien määrä väheni lukumäärällisesti 

Jyväskylässä, mutta Laukaassa ja Muuramessa kasvoi. 

• Määrällisesti enemmän kasvua oli kaikissa kunnissa 

kuitenkin taajama-alueilla. Taajama-aste kasvoi jokaisessa  

tarkastelukunnassa 0,2 %. 

• Liitteenä tarkemmat analyysit väestömuutoksesta YKR-

aluejaottelun mukaisesti



Väestö
Asukasmäärän muutos 2011 ja 2013
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Tapahtunut kehitys tukee 
Jyväskylän seudun rakennemallin 
20X0 tavoitteita



Väestö
Asukasmäärän muutos 2011-2013

Jyväskylä

• Väestö on pääosin kasvanut OLLI eli olemassa 

olevan kaupunkirakenteen -kehällä. Vyöhykkeen 

sisällä on tapahtunut myös väestön vähentymistä

• LALLI eli laajenevan kaupunkirakenteen kehällä ei 

ole tapahtunut merkittäviä väestön muutoksia. 

Väestönkasvua on tapahtunut mm. Vaajakoskella

• MASSU eli maaseutuelinkeinojen kehällä väestön 

kasvua on tapahtunut mm. Vesangalla, Kuohulla ja 

Puuppolassa. Muualla MASSU-vyöhykkeellä on 

tapahtunut väestön vähenemistä.
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Väestö
Asukasmäärän muutos 2011-2013

Muurame

• Väestö on pääosin kasvanut Kinkomaalta

Kotirantaan ulottuvalla vyöhykkeellä 

• Väestö on kasvanut keskustan läheisillä 

ranta-alueilla

• Keskustasta etelään päin suuntautuvalla 

vyöhykkeellä väestö on vähentynyt
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Väestö
Asukasmäärän muutos 2011-2013

Laukaa

• Laukaa on hyötynyt Jyväskylän seudun 

kasvusta. 

• Uusi väestökasvu on sijoittunut 

nauhamaisesti kasvuakselilla ja pääteiden 

varsilla

• Tarkastelujaksolla kasvavia kyläalueita 

ovat mm. Savio ja Äijälä

• Jonkin verran väestön vähenemistä on 

tapahtunut kasvualueiden välittömästä 

läheisyydestä kirkonkylän, Vihtavuoren, 

Leppäveden sekä Lievestuoreen  taajama-

alueilta. Osa kyläalueista on taantuvia, 

kuten Peurunkajärven pohjoispuolella 

sijaitseva Valkola
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Rakentaminen

Rakennusten lukumäärän muutos 

2010-2013, Liikerakennusten 

lukumäärä + liikeala

• Liikerakentamista on tapahtunut erityisesti 

Jyväskylän keskustan alueella Lutakko-

Seppälä-Seppälänkangas –välisellä alueella. 

Uusia liikerakennuksia on rakennettu erityisesti 

hyvien liíkenneyhteyksien varrelle. 

• Laukaassa liikerakentamista on tapahtunut 

Peurungalla ja Kuusassa

• Muuramessa liikerakentamista on tapahtunut 

Kinkomaalla, Kotirannassa ja Riihiniemessä
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Rakentaminen
Rakennusten lukumäärän muutos 
2010-2013, asuinrakennusten 
asuinala

• Kartalta näkyy selkeimmin uuden 

asuinrakentamisen osalta tähtimäinen muoto, 

joka vastaa Jyväskylän seudun rakennemalli 

20X0:n muotoa

24



KONKRETISOINNIN TARVE



Toimintojen ja yhteistyön fokusointi
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Jyväskylän seudun rakennemallia on 

tarpeen fokusoida sen ydinalueelle: 

Muuramesta Jyväskylään ja edelleen 

Laukaan kirkonkylän pohjoispuolelle 

ulottuvalle kasvuakselille 

(rakennemallin FLOW-vyöhykkeelle).

FLOW-vyöhyke muodostaa realistisen 

joukkoliikennevyöhykkeen, jossa 

asumistiheys ja väestöpohja on riittävä. 

Viimevuosien kehitys osoittaa, että 

ylivoimaisesti suurin osa Jyväskylän 

seudun asuin- ja toimitilarakentamisesta 

on suuntautunut tälle vyöhykkeelle. 

FLOW-vyöhykkeellä on myös merkittäviä 

kehittämistoimenpiteitä ja kaavahankkeita 

keskustojen ja muiden taajamien 

kehittämiseksi.



Tavoitteista konkreettiseen tekemiseen
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Yhteiset tavoitteet 

Maankäyttö Asuminen Liikenne

Vuorovaikutus
- Motiiviseminaarit

- Työpajat

RAKENNEMALLIN 
TOTEUTTAMINEN

Taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja 

ekologisesti kestävä 
yhdyskuntarakenne 

ja elinympäristö

Yhteiset kehittämistoimenpiteet

Toimenpiteiden ja 
hankkeiden vaikutusten 

arviointi

Seuranta

Maankäyttö Asuminen Liikenne

Jyväskylän seudun 

rakennemalli 20X0

KymppiR2014-ohjelma 

Laukaan ja Muuramen 

asuntopoliittiset ohjelmat

JYSELI



Mitä yhteinen tekeminen voi olla?
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Yhteiset tavoitteet 

Maankäyttö Asuminen Liikenne

Vuorovaikutus
- Motiiviseminaarit

- Työpajat

RAKENNEMALLIN 
TOTEUTTAMINEN

Taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja 

ekologisesti kestävä 
yhdyskuntarakenne 

ja elinympäristö

Yhteiset kehittämistoimenpiteet

Toimenpiteiden ja 
hankkeiden vaikutusten 

arviointi

Seuranta

Maankäyttö Asuminen Liikenne

Mitä yhteinen tekeminen voi olla?

 Kuntarajoilla tapahtuva 

yleiskaavoitus

 Seudullisesti merkittävät 

hankekaavat (kauppa ym.)

 Yleiskaavojen 

kommentointi

 Rakennemallin päivitys-

toimenpiteet

 Seudullinen 

maapoliittinen ohjelma

 Seudullinen asuntotuotanto-

ohjelma ja asuntorakentamisen 

seurantaohjelma

 Seudullinen vuokra-

asuntotuotanto

 Erityisryhmien asumista 

koskeva seudullinen 

tarvekartoitus

 Seudullisesti merkittävät 

liikenneinvestoinnit

 Yhtenäisen joukkoliikenne- ja 

lippujärjestelmän 

kehittäminen SeutuKymppi-

alueella

 Yhtenäistä kevyen 

liikenteen verkostoa 

kehittävät toimenpiteet

 Keskustojen kehittämis-

suunnitelmien 

kommentointi




