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1. Onko kasvu ja kehitys ollut toivotun kaltaista Jyväskylän seudulla? Miten 

onnistuneesti kasvu on jakautunut (suhteessa rakennemallin ja JYSELI:n 

tavoitteisiin)  

• Väestökehitys ja asumista koskeva kehitys on ollut hyvin myönteinen, mutta 

työllisyyden ja elinkeinojen osalta heikompaa. Kestävä kehitys alkaa näkyä esim. 

joukkoliikenteen osalta ja täydennysrakentaminen on suuntautunut 

joukkoliikennevyöhykkeille 

• Kehitys on vastannut Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 mukaisia tavoitteita ja 

sisältöä. Rakennemallin pohjalta on yleiskaavoitus ja maankäytön kehittäminen 

lähtenyt käyntiin.  

• JYSELI:n osalta on paljon yhteisiä suunnitelmia, mutta ei rahaa toteutukseen. 

Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osalta yhteisessä toteutuksessa on onnistuttu 

hyvin. Joukkoliikenteen vahvan brändin tulisi korostua jatkossa, koska panostukset 

eivät ole vielä taloudellisesti merkittäviä, Kevyen liikenteen reitit eivät ole tällä 

hetkellä riittävän yhtenäisiä (esimerkiksi Jyväskylän ja Tikkakosken välillä).  
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2. Missä maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvissä asioissa on 

Jyväskylän seudulla on viimeisen viiden vuoden aikana ONNISTUTTU?  

• Täydennysrakentaminen on voimistunut taajamien sisällä seudun rakennemallin 

periaatteiden mukaisesti (jatkossa rahoituksen saamiseen olisi panostettava) 

• Kun on onnistuttu yhdessä luomaan maankäyttöä, asumista ja liikkumista koskevat 

tavoitteet ja periaatteet, pitäisi saada aikaan yhteinen hyvä MAL-sopimus  

• Paikkatiedon seudullinen hyödyntäminen on selvä onnistuminen. Jyväskylässä ja 

Muuramessa on käytössä jo samat tietojärjestelmät ja Laukaa on tulossa mukaan.  

• JYSELI:n tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia on toteutunut; joukkoliikenteen imago 

on parantunut, pyöräilyn edistämiseksi on tehty uusia avauksia ja otettu käyttöön 

uusia kävelykatuja (kokeilukulttuuri). Kantakaupungin rakennetta on täydennetty, 

esimerkkinä Lutakon alue.  
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1. Viimeaikainen kehitys (uusi rakentaminen) on Jyväskylän seudulla tukeutunut 

tiivistyviin taajamiin. Miten tätä rakennemallin mukaista kehitystä voidaan 

edelleen vahvistaa (yleiskaavoituksen, maapolitiikan, yhteistyön keinoin)?  

• Yhdessä koordinoitu työpaikkarakentaminen, jossa ELY-keskus voisi toimia 

sateenvarjona kokoamaan virkamiestason yhteistyötä. Työpaikka-alueiden profilointi 

yritysten ja elinkeinoelämän näkökulmista. Yhteistä valmistelua seudun kannalta 

merkittäviin kaavahankkeisiin, yhtenä työkaluna kehittämiskeskustelut. 

• Kuntien ja kaupunkien pitää pohtia mistä maita ostetaan; rakennuslupakäytäntöjä 

tulisi yhtenäistää. Tietojen vaihtaminen kuntien kesken on tärkeää. Maapolitiikan 

ohjelma vaatii päättäjien yhteistä näkemystä, eikä ole varma että yhteinen 

maapolitiikka onnistuu (johtuen kuntien erilaisista suunnittelukäytännöistä).  

• Täydennysrakentamista tulisi helpottaa mm. Seutu-Kympin avulla  

• Rakennemalliin kirjatut periaatteet ovat päättäjille ymmärrettäviä, mutta toimenpiteitä 

tulisi terävöittää ja niihin tulisi sitoutua.   
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2. Missä asioissa ja hankkeissa YHTEISTÄ maankäyttöä tulee lähivuosina 

KÄYTÄNNÖSSÄ toteuttaa?  

• Seutu-Kymppi on hyvä pohja yhteiselle tekemiselle 

• Kaavoittajien ja maapolitiikan kanssa tekemisissä olevien suunnittelijoiden yhteiset 

tapaamiset. Tilaisuudet, joissa välitetään parhaita käytäntöjä. Tavoitteena voi olla 

yhteisten maapoliittisten periaatteiden muodostaminen. Maapoliittisten keinojen 

pohdinnassa painotus tulisi olla täydennysrakentamisen vahvistamisessa. 

• Yritysalueiden profilointi on hyvä työkalu kokonaiskuvan muodostamiseksi ja uusien 

yritysmahdollisuuksien kartoitukseen myös seudullisesti. Yhdyskuntarakenteellisesti 

on hyvä että työpaikka-alueita syntyy tasapainoisesti kaikkialla seudulla 

• Samanaikaisesti toteutetut yleiskaavaprosessit (kuten esim. Jyväskylässä ja 

Muuramessa) ja kaavaprosesseihin liittyvä yhteistyö.  
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1. Millaista asumista tulevaisuudessa Jyväskylän seudulta halutaan – jatkuuko 

omakotiasumisen buumi vai halutaanko keskustojen kerrostaloihin? Miten 

väestöä ja muuttoliikettä koskevat muutokset tulisi ottaa huomioon asumisen 

tarjonnassa?  

• Pitäisi miettiä miten asuminen tuleen muuttumaan ja kuinka paljon digitalisaatio 

tulee asumiseen vaikuttamaan. Tulevaan asumisen kysyntään vaikuttavat mm. 

urbaani eläminen, jossa elämyksiä haetaan keskustoista, palvelut tuodaan uusina 

palveluina kotiin ja liikkuminen sopeutetaan julkiseen liikenteeseen. 

• Omakotiasuminen ei häviä, mutta voi muuttua ja heikentyä. Tarve 

omistusasumiseen todennäköisesti heikkenee ja syntyy uusia asumisen malleja. 

Senioriasumisen tarve lisääntyy, nuorten asumispreferenssit poikkeavat entisestä 

ja maahanmuutto kasvaa. Asumiseen liittyviä tarpeita ja muutoksia olisi syytä 

tutkia.  

• Seudulla on tulevaisuudessakin tarjottava monipuolista asunto- ja tonttituotantoa. 

2. . 
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2. Missä asumiseen ja asuntotuotantoon liittyvissä asioissa Jyväskylä, Muurame ja 

Laukaa voisivat tehdä YHTEISTYÖTÄ KONKREETTISESTI? Miten kuntien välinen 

kilpailu vältetään?  

• Asumiseen liittyviä muutostekijöitä ja tarpeiden muutoksia olisi tärkeää tutkia 

• SeutuKymppi -alueella kuntien yhteinen asuntokatsaus, yhteinen asumisvisio ja 

tulevaisuuteen suuntautuvien asumismallien laadinta. Tulevaa asumisen kehitystä 

olisi seurattava systemaattisesti 

• Suunnittelussa olisi huomioitava asumiseen liittyvät kokonaisuudet ja uudet asuma-

alueet seudullisesti . Ei ole väliä kummalla puolella kuntarajaa asutusta ja uutta 

tuotantoa syntyy, kunhan yhdyskuntarakenne pysyy kokonaisuuden kannalta 

terveenä. 

• Kuntien välistä kilpailua on vaikeaa välttää ja sitä tuskin kokonaan tarvitseekaan 

rajoittaa. 
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1. Mihin tulevaisuuden liikkumismuotoihin tai liikkumistarvetta vähentäviin 

toimenpiteisiin seudulla tulisi tarttua (sekoittuneet rakenteet maankäytössä, 

raideliikenne, sähköpyörät, älykäs liikkuminen, verkkopalvelut, 3D-tulostaminen 

jne.)?  

• Liikkumisen kehittämisessä tärkeää on liikkumisen kestävyys ja ilmastotavoitteiden 

huomioiminen. Jyväskylän seudulla pyöräily on keskeisin kehitettävä asia. 

Seudullinen väkimäärä on niin pieni, että uudet liikennemuodot eivät ole 

taloudellisesti mahdollisia (esimerkiksi raideliikenteen kehittäminen). Etätyön 

edistäminen vähentää liikkumisen tarvetta. Tulevaisuuden mahdollisuutena on myös 

digitalisaation edistäminen. 

• Liikkumiseen vaikutetaan ennen kaikkea taloudellisin keinoin, mm. 

verotuskäytännöillä. Valtio saatava mukaan tukemaan kestävän liikkumisen 

investointeja.  

• Maankäytössä tulisi edistää sekoittuneita rakenteita. Tulisi tunnistaa liikkumisen 

pääkäytävät, joiden varrelle suunnataan palveluja.  
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2. Mitä seudullisesti tärkeitä liikennehankkeita tulee yhdessä edistää? Miten 

joukkoliikenteen ja pyöräilyn osuutta voidaan seudun sisällä kasvattaa? Mitä 

ovat liikkumista koskevat, YHTEISET KÄYTÄNNÖN toimenpiteet lähivuosina? 

• Kunnolliset ja yhtenäiset pyöräilyreitistöt FLOW- akselille välille Muurame-Jyväskylä-

Laukaa.  

• Kävelykeskustojen kehittäminen kaikissa päätaajamissa 

• Etätyön ja digitalisaation edistäminen Jyväskylän seudulla kehittämällä uusia 

työvälineitä ja työskentelytapoja 

• Korostettava seudullisen liikennejärjestelmätyön roolia. JYSELI:n aiesopimus olisi  

päivitettävä ja valtio saatava mukaan osapuoleksi. 
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• Viime vuosien tapahtunut kehitys on Jyväskylän seudulla vastannut pitkälti Jyväskylän 

seudun rakennemalli 20X0 ja seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman JYSELI:n 

mukaisia tavoitteita ja sisältöjä. Väestökehitys ja asumisen kehitys on ollut myönteistä, 

mutta taloudellinen kehitys ja työpaikkarakenne ei ole toteutunut toivotulla tavalla.  

• Talous on ohjannut yhdyskuntarakennetta toivottuun suuntaan. Erityisesti 

täydennysrakentamiseen ja keskustojen kehittämiseen on panostettava. Rakennemalli 

kaipaa terävöittämistä ja JYSELI:n aiesopimus päivittämistä. Maankäytön kokonaisuus 

on tärkeä hahmottaa ja siksi tarvitaan yhteisiä foorumeja mm. maankäytön ja 

maapolitiikan osalta. 

• Asuminen on murroksessa ja siksi asumisen trendeistä ja preferensseistä pitäisi saada 

tutkittua tietoa. Jyväskylän seudulla yhteisiä työkaluja ovat mm. asuntokatsaukset ja 

Seutu-Kymppi. 

• Liikkuminen tulee muuttumaan taloudellisten realiteettien ja kestävän liikkumisen 

paineen vuoksi. Jyväskylän seudulla yhteisiä ratkaisuja tulee aiesopimuksen 

päivittämisen ohella löytää joukkoliikennekäytävien kehittämisen ja yhtenäisen 

pyörätieverkon muodossa. Liikkumistarpeen vähentämiseksi maankäytössä tulee 

panostaa sekoittuneisiin rakenteisiin. 
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