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Esityksen sisältö

Yleiskaavan viherverkko
Pehmo-GIS täydennysrakentamisen ja viherrakenteen
suunnittelussa
Vihertehokkuus-työkalu tonteille



Termeistä

Lähde: Kaupunkiseurujen vihreän infrastruktuurin käsitteitä. ViherKARA-verkosto. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 39 / 2013.



Jyväskylän kaupungin uusi yleiskaava

Strateginen yleiskaava
Mittakaava 1:100 000 / 1: 50 000
Yksi yleiskaavan kolmesta keskeisimmästä linjauksesta:

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

Parhaillaan nähtävillä
http://www.jkl.fi/kaavoitus/yleiskaava/ehdotus2
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6 + 1 karttaa

Jyväskylän kaupungin yleiskaava



Jyväskylän yleiskaava / Kartta 6
Täydennysrakentaminen ja kestävä liikkuminen



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



Jyväskylän yleiskaava / Viherrakenne
Kartassa 1/7
(yhdyskuntarakenteen ohjaus):

Päävirkistysalueet
Viheralueet
Virkistys-, matkailu- ja vapaa-
ajankeskus (Laajavuori)
Kehä Vihreä
Kehä Siniset

NÄMÄ MUODOSTAVAT JYVÄSKYLÄN
VIHERRAKENTEEN PERUSRUNGON

Lisäksi esim. taajamarakenteen merkinnässä
määräys lähivirkistyksen tarpeiden sekä
paikallisten viheryhteyksien jatkumisen
huomioon ottamisesta suunnittelussa.



Jyväskylän yleiskaava / Viherrakenne
Kartassa 2/7
(luontoarvojen
verkottuminen)

Natura 2000 –alue
Luonnonsuojelualueet
Luo-net
Viheryhteystarve



Jyväskylän yleiskaava / Viherrakenne
Kartassa 3/7 (maisema ja
virkistys)

Ulkoilupuisto
Toiminnallisesti merkittävä
virkistyspalvelukohde
Ohjeellinen
päävirkistysreitti
Arvokas maisema-alue
Arvokas perinnemaisema
Maisemallisesti merkittävä
selännealue



Pehmo-GIS täydennysrakentamisen suunnittelussa

Tikkakosken kehittämissuunnitelman pohjaksi toteutettiin pehmo-GIS –
kysely eHarava-sovelluksella
Kysymysaiheina

Liikkuminen ja liikenne
Palvelut
Viihtyvyys ja elinympäristön laatu
Tikkakosken kehittäminen

Kyselyssä sovellettu Tukholman sosiotooppi-menetelmää viheralueiden arvojen
kartoituksen osalta
Asukkailta kyseltiin myös sopivia paikkoja täydennysrakentamiseen



suunniteltu täydennysrakentaminen
ehdotettu
täydennys-
rakentamisen
paikka

mielipaikka

hieno
luontokohde

rauha ja
hiljaisuus

kaunis maisema

Asukaskyselyn tuloksia



Tikkakosken ”viherrakenneluonnos”
ehdotettu
täydennys-
rakentamisen
paikka

mielipaikka

hieno
luontokohde

rauha ja
hiljaisuus

kaunis maisema

Asukaskyselyn tuloksia



Vihertehokkuus –työkalu (viherkerroin)
Green factor, grönytefaktor, biotopflächenfaktor…
Mittari, jolla tarkastellaan tontin vihreiden elementtien
määrää



Vihertehokkuus ja täydennysrakentaminen
Pisteytysjärjestelmä, jossa pihan vihreille elementeille
annetaan kerroinarvo väliltä 0,1 – 1,0

Helsingissä ja Tukholmassa käytetty toisenlaista
kerroinarvoväliä



Vihertehokkuus keskustan täydennysrakentamiskohteessa



Vihertehokkuus ja täydennysrakentaminen
Nykyinen vihertehokkuus 0,08
Tavoite-vihertehokkuudeksi asetettiin 0,5
Rakennusoikeus lisääntyy n. 1500 k-m²
Parannustoimenpiteet:

Pysäköintiä nykyistä enemmän kannen alle
Hulevesien viivyttämis- ja imeyttämisratkaisut
Pihakasvillisuuden monipuolistaminen
Viherkatot
Läpäisevät pinnoitteet

Vihertehokkuudeksi saatiin 0,55


