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•  Asukasmäärä nyt 132 000 

 

•  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   



Yleiskaavan strategisuuden vuosi kaavaprosessi sisälsi erityisen raamivaiheen.  
 
Raamivaiheen tarkoituksena oli tunnistaa yhdyskuntarakenteen strategiset 
kehittämistavoitteet sekä koota yhteen olemassa olevat maankäytön suunnitelmat ja 
selvitykset. Raamivaihe loi perustan varsinaisen yleiskaavan suunnittelulle ja vaihtoehtoisten 
kaavaratkaisujen tarkastelulle. Raamivaihe sisälsi raamilauseet ja raamikartan. 
 

Yleiskaavan suunnittelun jäsentämiseksi kaupungin alue jaettiin kolmeen eri kehään 
 

•  Olemassa oleva kaupunkirakenteen kehä 
•  Laajenevan kaupunkirakenteen kehä 
•  Maaseutuelinkeinojen kehä 

 

Jyväskylän kaupungin yleiskaava 





  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. 



Yleiskaavan raamit: Laajenevan 
kaupunkirakenteen kehä (keltainen) 

Raamivaiheessa määritellään 
karttakuvalle: 
 

• Alustava näkemys maankäytön 
periaatteista: työpaikka- ja 
asuinalueet 

• Liikenneverkon kehittämistarpeet, 
uudet tieyhteystarpeet 

• Joukkoliikenteen tavoitteelliset 
kehittämiskäytävät 

• Pääviher- ja virkistysalueet 
• Laajenevan kaupunkirakenteen 

kehän palvelujen periaatteet: uudet 
keskukset vai tukeutuminen 
olemassa oleviin palveluihin 

• Ns. Lievealueet 



Jyväskylän kaupungin yleiskaava - LALLI 

Luonnos 24.4.2012 

LALLI 

Joukkoliikenne-
taajama 

Taajama 

Reservitaajama 

OLLI 

LALLI 

Reservitaajama 



• Kylähelmet 

 

• Kylänauhat 

 

• Ydinmaaseutu 

MASSU; Maaseutuelinkeinojen kehä 

Ensin tunnistettiin helmet 



Jyväskylän kaupungin yleiskaava - MASSU 

Luonnos 24.4.2012 

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.  



Jyväskylän kaupungin yleiskaava 

Luonnos 24.4.2012 

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 

Luonnos 24.4.2012 

Maaseutuelinkeinojen alue 

> asuminen liittyy elinkeinoihin, 
loma-asuminen 

Maaseutuasumisen nauha-alue 

 > kylä/kylämäinen asutus, 
vähintään kyläselvitys tai 
liittyminen verkostoon 

Kyläalue 

> kaavoitus, 
tiiviimpi alue 

Kylähelmi 

Tavoitteena ohjata asutus kyliin   





 



Luonnos 24.4.2012 

Kriteerejä 

Kylänauha 

Tärkeä maatalouden kohde 

Kyläalue 

Uusi koulu/päiväkoti 



Yleiskaavamerkinnät MASSULLA 

Kylähelmi                  ’INFORMATIIVINEN MERKINTÄ’ 

 
Yleismääräys:  
Kyläkeskus, jossa arvioidaan säilyvän tai kehittyvän paikallisia julkisia, yhteisöllisiä 
ja/tai kaupallisia peruspalveluja. Kylä muodostaa osan kaupungin tai lähialueen 
palveluverkostosta. 
 
Suunnittelumääräys:  
Tiiviimmän kyläalueen laajuus on osoitettu AT – aluevarauksella.  
 

 



Yleiskaavamerkinnät MASSULLA 

Kyläalue 
 
Yleismääräys:  
Kyläalue, jossa sijaitsee maaseutumaista tiiviimpää asumista ja sitä tukevaa palvelu- 
ja työpaikkatoimintoja.  
 
Suunnittelumääräys:  
Kyläalueen kehittämisen tueksi ja rakentamisen ohjaamiseksi on tarpeen laatia 
osayleiskaava tai asemakaava. Uudisrakentaminen tulee liittää keskitettyyn vesi- ja 
jätevesiverkostoon. Uudis- ja korjausrakentaminen tulee sovittaa huolellisesti 
kylämiljööseen, olemassa olevaan rakennuskantaan ja maisemaan. Alueelle voi 
sijoittaa myös muita toimintoja, jotka mittakaavansa ja ympäristövaikutustensa 
suhteen sopivat maaseutuasumisen lomaan.  
 
Yleiskaavan teemakartoilla esitetyt kulttuuriympäristö-, luonto- ja maisemakohteet 
tulee ottaa huomioon tarkemman suunnittelun lähtökohtana. 
Alueilla, joita ei vielä ole tarkemmin kaavoitettu, voidaan sallia kylämiljööseen 
soveltuva ja myöhempää kaavoitusta haittaamaton olemassa olevien 
rakennuspaikkojen täydennysrakentaminen. 



Yleiskaavamerkinnät MASSULLA 

Maaseutuasumisen nauha-alue 
 
Yleismääräys:  
Kylä tai kylämäisen asutuksen vyöhyke, jossa sijaitsee maaseudun kylien palvelu- ja 
asutusrakennetta tukevaa asumista, palveluja ja työpaikkatoimintoja.        
 
Suunnittelumääräys: Kyläalueen säilymisen tueksi ja maaseutumaisen asumisen 
kehittämiseksi, maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi sekä alueen 
rakentamisen ohjaamiseksi on tarpeen laatia osayleiskaava tai yleiskaavan sisältövaatimukset 
täyttävä kyläselvitys. Uudis- ja korjausrakentaminen tulee sovittaa ympäristöön huolellisesti 
olevaa rakennetta täydentäen siten, että kylämiljöö, ympäröivä rakennuskanta, yhteydet 
oleviin palveluihin ja liittyminen olevaan vesi- ja jätevesiverkostoon otetaan huomioon. 
Alueelle voi sijoittaa myös muita toimintoja, jotka mittakaavansa ja ympäristövaikutustensa 
suhteen sopivat asumisen lomaan. Yleiskaavan teemakartoilla esitetyille laajoille peltoalueille 
voidaan sijoittaa pääsääntöisesti vain maataloutta palvelevaa tuotantorakentamista. 
Yleiskaavan teemakartoilla esitetyt kulttuuriympäristö-, luonto- ja maisemakohteet tulee 
ottaa huomioon tarkemman suunnittelun lähtökohtana. 
Alueilla, joita ei vielä ole tarkemmin kaavoitettu tai selvitetty, voidaan sallia kylämiljööseen 
soveltuva ja myöhempää kaavoitusta haittaamaton rakentaminen, mikäli rakentaminen on 
liitettävissä keskitettyyn vesi- ja viemäriverkostoon ja mikäli se on maanomistajien 

yhdenvertainen kohtelu huomioon ottaen mahdollista.  



Yleiskaavamerkinnät MASSULLA 

Maaseutuelinkeinojen alue 
 
Yleismääräys:  
Maa- ja metsätalousvaltainen alue. 
 
Suunnittelumääräys:  
Alueelle voi sijoittaa maa- ja metsätaloutta, näihin verrattavaa elinkeinotoimintaa 
sekä näitä palvelevaa pysyvää asumista. Lisäksi alueelle voi sijoittua loma-asutusta 
sekä myös muita elinkeinotoimintoja ja niitä palvelevaa pysyvää asumista, jotka 
mittakaavansa ja ympäristövaikutustensa suhteen sopivat maaseudulle. 
  
Yleiskaavan teemakartoilla esitetyt kulttuuriympäristö-, luonto- ja maisemakohteet 
tulee ottaa huomioon tarkemman suunnittelun lähtökohtana. 
Alueella voidaan sallia olemassa olevien rakennuspaikkojen 
täydennysrakentaminen sekä rakentaminen edellä mainittuja tarkoituksia varten.  
 
Muun rakentamisen, kuten pelkän asuinrakentamisen, katsotaan vaikeuttavan 
yleiskaavan toteuttamista (MRL 43.2§). 



 Kyläselvitys         

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



 Miksi kannattaa selvittää…         



KIITOKSIA !  

Jyväskylän kaupungin yleiskaava 

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


