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LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA 

1) osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

2) asemakaavan muutosluonnos, pienennös 

3) asemakaavan havainnekuvat 

4) yhteenveto luonnosvaiheen palautteesta ja vastineet  

5) yhteenveto ehdotusvaiheen palautteesta ja vastineet  

6) tonttijakokartta 

7)  asemakaavan seurantalomake 

 

Kaavan selvitykset on lueteltu kappaleessa kaavan selvitykset.  Lähdeaineistoon ja tehtyihin selvi-

tyksiin ja suunnitelmiin on mahdollisuus tutustua asemakaavoituksessa. 
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1 Tiivistelmä 

1.1 Kaava-alue 

 

Suunnittelualue on rajattu kuvaan viitteellisesti.  

Asemakaavan muutos koskee 14. kaupunginosan korttelia 11, korttelissa 23 tontteja 1-4 ja kortte-

lissa 24 tontteja 5-8 ja 12-13, määräalaa 179-14-9903-0, ajantasakaavassa teollisuus- ja varasto-

rakennusten korttelialueeksi osoitettua aluetta ja katualuetta. 

Asemakaavan muutoksella muodostuu 14. kaupunginosan kortteli 54 sekä puistoaluetta. 

Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. Nykyinen tonttijako jää voimaan kortteleissa 23 

ja 24.  

1.2 Tiivistelmä asemakaavasta 

Kaava-alue sijaitsee noin kilometri Jyväskylän Tourulan kaupunginosassa Kankaan alueella Jyväs-

kylän ydinkeskustasta koilliseen. Suunnittelualue on Tourujoen itärannan läheisyydessä ja käsittää 

alueita Ailakinkadun pohjois-, länsi- ja eteläpuolelta. 

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinkorttelin ja pysäköintitalon rakentaminen Aila-

kinkadun pohjoispuolella sekä päivittää Ailakinkadun kerrostalotonttien ja Matarakatu 2:n toimisto-

talon pysäköintimääräykset uuden pysäköintinormin mukaisiksi. Lisäksi tavoitteena on muuttaa 

tontin 179-14-24-12 käyttötarkoitus asuinkäytön mahdollistavaksi.  
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Suunnittelualue on rajattu ilmakuvaan viitteellisesti (05/2020). 

 

Suunnittelualue (06//2022). 
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1.3 Kaavaprosessin vaiheet 

Aloitusvaihe 

▪ Kaavoituksen vireilletulosta tiedotettiin sanomalehti Keskisuomalaisessa 5.8.2022 

▪ Valmisteluvaiheen asukastilaisuus järjestettiin 18.8.2022. 

Luonnosvaihe 

▪ Asemakaavan muutosluonnos kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä 20.9.2022. 

▪ Asemakaavaluonnos MRA 30§:n mukaisesti nähtävillä 30.9.–31.10.2022 välisen ajan. 

Ehdotusvaihe 

▪ Asemakaavan muutosehdotus kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä xx.xx.202x. 

▪ Asemakaavan muutosehdotus MRL 65§:n mukaisesti nähtävillä xx.xx.–xx.xx.202x. 

▪ Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu xx.xx.202x. 

Hyväksymisvaihe 

▪ Asemakaavan muutosehdotus kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä xx.xx.202x. 

▪ Asemakaavan muutosehdotus kaupunginhallituksen käsittelyssä xx.xx.202x. 

▪ Asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa xx.xx.202x. 

1.4 Yhteystiedot 

Virva Hannula, kaavoitusarkkitehti 

Jyväskylän kaupunki 

Asemakaavoitus 

Postiosoite: PL 233, 40101 Jyväskylä 

Käyntiosoite: Hannikaisenkatu 17 

Puh. 050 312 5286 

Sähköpostiosoite: virva.hannula@jyvaskyla.fi   

2 Tavoitteet 

2.1 Suunnittelun tarve ja käynnistäminen 

Kaavan laatiminen on käynnistynyt Jyväskylän kaupungin aloitteesta ja tontin 179-14-24-12 osalta 

yksityisen maanomistajan hakemuksesta. Kankaan alueen asemakaavamuutokset ovat mukana 

kaupungin kaavoitusohjelmassa 2022-24. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Kankaan 

osayleiskaavan mukaisesti asuinkorttelin ja pysäköintitalon rakentaminen Ailakinkadun pohjoispuo-

lella sekä päivittää Ailakinkadun kerrostalotonttien ja Matarakatu 2:n toimistotalon pysäköintimää-

räykset uuden pysäköintinormin mukaisiksi.  
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Asemakaavan laatiminen on aloitettu keväällä 2022 ja kaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu sa-

nomalehti Keskisuomalaisessa 5.8.2022 julkaistulla kuulutuksella.  

2.2 Tavoitteet 

Kaupungin tavoitteet 

▪ Kankaan alueen uudisrakentamisvaihe jatkuu asuinrakentamiselle ja pysäköintitalolle tar-

koitetun alueen asemakaavan muutoksella. Kangas tullaan asemakaavoittamaan useassa 

vaiheessa tulevan vuosikymmenen aikana. Tavoitteena on kehittää koko Kangasta eläväksi 

keskustan laajennusalueeksi.  

▪ Asemakaavan muutos jatkaa kaupunkikuvallisesti korkealaatuista asuntorakentamista Kan-

kaan laatuaapisen periaatteiden mukaisesti ja lähiympäristöön sopeutuen. Asemakaava-

muutos mahdollistaa terveellisen, turvallisen ja viihtyisän asuinympäristön muodostumisen 

ja säilymisen. 

▪ Asemakaavamuutoksella muodostuu tiivis ja yhdyskuntataloudellisesti toteuttamiskelpoinen 

asuinkorttelin ja pysäköintitalon kokonaisuus, johon liittyy myös yhteispiha.  

▪ Tavoitteena on muuttaa Ailakinkadun rakentuneiden kerrostalotonttien sekä toimistotalojen 

(Ailakinkatu 17 ja Matarakatu 2) pysäköintimääräykset vuonna 2018 hyväksytyn pysäköinti-

normin mukaisiksi. Kiinteistöiltä vaadittavien paikkojen määrä vähenee, ja aikaisemmista 

kaupungin kanssa tehdyistä sopimuksista pysäköintitaloon tulevien paikkojen lunastami-

sesta voidaan luopua.  Jatkossa kiinteistöt järjestävät asemakaavan edellyttämät pysäköin-

tipaikat tontillaan. Asemakaavamuutoksessa tutkittava pysäköintitalo on yhteisessä käy-

tössä, joten sen käyttö tulee olemaan mahdollista kaikille. Tavoitteena on lisäksi tehdä tont-

tien asemakaavoihin teknisluonteisia muutoksia, joissa päivitetään merkinnät vastamaan 

toteutunutta tilannetta ja nykyisiä asemakaavoituskäytäntöjä.  

▪ Tavoitteena on muuttaa Ailakinkatu 17:n käyttötarkoitus asuinkäytön mahdollistavaksi, jol-

loin vajaakäyttöiselle toimistorakennukselle saadaan uusi rakennuksen säilymisen mahdol-

listava käyttötarkoitus.  

Suunnittelutilanteesta johtuvat tavoitteet 

▪ Suunnittelualueen pohjoisosassa on voimassa Kankaan osayleiskaava, jossa asemakaa-

van muutosalue on pääosin AK- aluetta. Merkinnällä osoitetaan kerrostalovaltainen alue. 

Suunnittelualueen eteläosassa on voimassa Jyväskylän oikeusvaikutteinen yleiskaava, 

jossa alue strategista keskustatoimintojen aluetta.  

▪ Kankaan alueen suunnittelun perustana on Kankaan alueen yleinen ideakilpailu, joka jär-

jestettiin yleisenä arkkitehtuurikilpailuna vuonna 2012.  Kilpailun pohjalta on laadittu Kan-

kaan Laatuaapinen, jossa on esitetty rakentamisen ja ympäristön laadullisia tavoitteita.  

▪ Kankaan alueelle on laadittu yleissuunnitelma vuonna 2012 (kaavarunko), jossa suunnitte-

lualueelle Ailakinkadun pohjoispuolelle on sijoitettu asuinkortteli ja pysäköintitalo lähellä Ru-

sokinkadun ja Ailakinkadun risteystä. Suunnitelmassa alueelle on osoitettu III-VI kerroksi-

sista kerrostalorakentamista.  
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Alueen oloista ja ominaisuuksista johtuvat tavoitteet 

▪ Tavoitteena on Kankaan rakentuneeseen alueeseen ja ympäröivään kerrostalorakentami-

seen sopeutuva kokonaisuus, jossa Kankaanpuiston sekä AH-pihojen vehreys välittyy 

asuinkorttelin läpi myös Ailakinkadulle. Suunnittelualue sijaitsee toteutetun infrastruktuurin 

ja palveluverkon ääressä, joten alueen täydennysrakentaminen on tavoitteellista. 

▪ Tavoitteena on sijoittaa pysäköintitalo niin, että sen sisäänajo on lähellä Rusokinkadun ja 

Ailakinkadun risteystä, jolloin edistetään asuinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä 

luodaan hyvät edellytykset pysäköintitalon käytölle myös Rusokinkadun itäpuolella olevista 

kortteleista.  

▪ Alueella on kookkaita jaloja lehtipuita ja Ailakinkadun varressa tammirivit, joiden huomioimi-

nen on suunnittelun tavoitteena. Tavoitteena on Ailakinkadun pohjoispuolen rakentuessa 

lisätä myös kadun pohjoispuolelle tammirivi. 

▪ Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Kankaan puistoon, jonka halki kulkee pyöräilyn 

Baana. Rakennusten ja Baanan väliin on tavoitteena sijoittaa kasvillisuutta, niin ettei kortteli 

rajaudu suoraa Baanaan.  

▪ Suunnittelualue rajautuu Kankaanpuistoon, joka on suunnittelualueen kohdalla yleisilmeel-

tään puustoinen ja luonnonmukainen. Asuinkorttelin pihojen mitoituksessa ja ilmeessä ta-

voitellaan puiston osan yleisilmeen huomioimista.  

3 Lähtökohdat 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee noin kilometri Jyväskylän Tourulan kaupunginosassa Kankaan alueella 

Jyväskylän ydinkeskustasta koilliseen. Suunnittelualue on Tourujoen itärannan läheisyydessä ja 

käsittää alueita Ailakinkadun pohjois-, länsi- ja eteläpuolelta.  

Suunnittelualueella ja sen pohjoispuolella on Kankaan kehittyvä uusi kaupunginosa. Kankaan pa-

peritehtaan toiminta alueella lakkasi v. 2010. Uudisrakentaminen Kankaan alueella alkoi vuonna 

2015. Alueelle on rakentunut ja rakenteilla 22 kerrostaloa, päiväkoti, kaksi toimistorakennusta ja 

kaksi pysäköintitaloa. Vanhan paperitehtaan tiloista on ns. viimeistelysiipi peruskorjattu opetuskäyt-

töön ja ns. teknistä konttoria korjataan juhlatilaksi. Entisen paperitehtaan alueella on tehty mittavia 

purku- ja maansiirtotöitä muun muassa alueen kunnallistekniikan rakennustöiden yhteydessä. Uu-

den paperitehtaan rakennuksista on purettu selluvarasto- ja kemikaalivarasto sekä paperikonesali. 

Vuonna 2022 Kankaalla on 1200 asukasta ja yli 1000 työpaikkaa. Kankaan alueen rakentaminen 

jatkuu edelleen, ja laadittujen asemakaavojen alueella on suunnitteilla useita rakennuksia.  

Suunnittelualueella Ailakinkadun pohjoispuolella on kortteleiden 23 ja 24 autopaikkoja tontilla 7 

sekä muuntamorakennus ja pieni metsikkö kaavan mukaisella puistoalueella. Suunnittelualuee-

seen kuuluvat Ailakinkadun eteläpuolen korttelit 23 ja 24 ovat rakentuneet kerros- ja toimistotalojen 

alueeksi 1980-1990-luvulla. Suunnittelualuetta rajaa idässä Rusokinkatu. Pohjoispuolella aluetta 

rajaa hevosenkengänmallisen kokonaisuuden muodostavan Kankaanpuiston osa. Lännessä alue 
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rajautuu Tourujoen puistoalueeseen. Etelässä aluetta rajaa kevyen liikenteen käytössä olevat Ma-

tarakatu ja Kinakuja. Suunnittelualueen pohjois- ja itäpuolelle on rakentunut kerrostaloja 2010- ja 

2020-luvuilla.  Kaava-alueen koko on noin 5,7 ha, ja siitä uudisrakentamista tutkitaan noin hehtaa-

rin laajuisella alueelle Ailakinkadun pohjoispuolella. 

 

Suunnittelualue kuvattuna idästä (05/2021). Ailakinkatu on kaavamuutosalueen keskellä. Kankaan Ailakki -

alueen tuleva uudisrakentaminen sijoittuu viitteellisesti kuvaa rajatulle alueelle (yhtenäinen valkoinen viiva). 

Kuvaan katkoviivalla rajatulle alueelle rakentuneet alueet kuuluvat kaavamuutosalueeseen.   

 

Suunnittelualue kuvattuna koillisesta (06/2022). Etualalla toteutunutta Kankaan uutta rakentamista. Alue si-

jaitsee noin kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta.    
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3.1.2 Rakennettu ympäristö 

Yhdyskuntarakenne 

Suunnittelualue sijoittuu noin kilometrin päähän Jyväskylän ydinkeskustasta, Tourulan ja Taulu-

mäen välille. Kankaan aluetta rajaavat itä- ja pohjoispuolella Vapaaherrantie, etelässä Ailakinkatu 

ja lännessä virkistys- ja luonnonsuojelualueena oleva Tourujoen laakso. Kaupunkirakenteessa 

Kangas yhdistää Seppälän kaupallisen alueen ja kaupungin keskustan. Suunnittelualueen lähiym-

päristö on osin avoimeen korttelirakenteeseen perustuvia kerrostalotontteja ja pohjoispuolella Kan-

kaanpuiston pohjoislaidalla puistoon rajautuvana tiiviinä keskustamaisena alueena rakentunutta 

Kankaan aluetta. Ailakinkadun varrella on lisäksi asuinkerrostalo, liike- ja palvelurakennuksia.  

 

Suunnittelualuetta kuvattuna lännen suunnasta. Kuvassa vasemmalla rakentunutta Kankaan aluetta Paperi-

tehtaankadun varressa. Kuvan ylälaidassa Rusokinkatu. (05/2018).  

Kaupunkikuva 

Tourujoen itärannan rakennuskanta on kerrostalovaltaista ja melko väljästi puistomaiseen maise-

maan istutettua. Ailakinkadun varren kerrostalotonteilla avoimet pysäköintikentät sijoittuvat kadun 

puoleiselle tontinosalle. Pysäköintialueita on jäsennelty puilla ja pensasistutuksilla. Kerrostalot si-

joittuvat tontin keskelle ja ne rajaavat oleskelupihaa. Ailakinkatu on koillis-lounassuuntainen, ja ker-

rostalomassoja on sijoitettu pohjois-eteläsuuntaisesti, jolloin ne ovat vinossa katuun nähden. Ra-

kennukset rajaavat oleskelupihan tonttien etelä-länsiosaan. Korttelissa 23 rakennukset on sijoitettu 

suorakulmaisesti kadun suhteen ja niiden etäisyys katuun vaihtelee. Korttelissa kookkaat vanhat 

lehmukset ja pensasistutukset jäsentävät pysäköintialueita. Ailakinkadun eteläpuolella on ka-

tunäkymän kannalta merkittävä tammirivi. Kadun pohjoispuolella on sorapintainen pysäköintialue, 

jolla myös kookkaita puita. Rakennuksien yhtenäinen materiaali- ja väritys, säännönmukainen si-

joittelu ja avoin korttelirakenne luovat alueelle selkeän kaupunkikuvallisen ilmeen, jossa kookkaat 

puut ja pensaat ovat myös merkittäviä. Alueen länsiosassa Rusokinkadun varren tuntumassa on 

puustoinen rakentamaton puistoalue. Katualueilla ja tonttien pysäköintialueilla on pieniä rakennuk-

sia, kuten muuntamoita, laitetiloja ja ulkoiluvälinevarastoja.  
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Rakennuskanta 

Suunnittelualueeseen kuuluvat Ailakinkadun eteläpuolen korttelit 23 ja 24 ovat rakentuneet kerros- 

ja toimistotalojen alueeksi 1980-1990-luvulla. Rakennukset ovat VI-VIII kerroksia tasakattoisia 

piste- ja lamellitaloja, joiden julkisivujen päämateriaalit ovat punatiili ja valkoinen rappaus.  Kortte-

leissa on myös matalampia rakennuksia ja rakennusosia (I-III). Toimistorakennukset ovat kortte-

lissa 24 aivan suunnittelualueen eteläosassa, ja ne ovat kolmikerroksisia. Toteutunut alue on ajalli-

sesti ja arkkitehtuuriltaan yhtenäistä rakentamista, joka perustuu avoimeen korttelirakenteeseen.  

Suunnittelualueen koillispuolella on 2021 valmistunut VIII-VII kerroksinen kerrostalo (”Mosura”), 

joka on monisukupolviasumiseen kohde. Samassa rakennuksessa on seniori- ja opiskelija-asu-

mista. Tiiliverhoillussa rakennuksessa on yhdeksän kerrosta. Rakennuksen pohjoispuolella on Sy-

dänsukupolvet-niminen AH-piha.  

 

Suunnittelualue kuvattuna lännen suunnasta. Kuvassa vasemmalla rakentunutta Kankaan aluetta Paperiteh-

taankadun varressa. Kuvan ylälaidassa Rusokinkatu. (03/2020).  

 
Suunnittelualueen rakennuksia korttelissa 23. Vasemmalla Ailakinkatu 22 asuinkerrostalo, Ailakinkatu 16 

asuinkerrostalo ja oikealla näkymä tontin pysäköintialueelle, jossa kasvaa kookkaita lehmuksia. Taustalla 

näkyy kolmikerroksinen toimistorakennus (Ailakinkatu 17). (3/2022) 
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Suunnittelualueen rakennuksia korttelissa 24. Vasemmalla Ailakinkatu 15 asuinkerrostaloa ja oikealla Aila-

kinkatu 13 toinen rakennus: kolmikerroksinen terassitalomainen pienkerrostalo. (3/2022) 

 

Suunnittelualueen eteläosassa oleva Ki Oy Varviraide (Ailakinkatu 17). Rakennuksen eteläpuolella on Mata-

rakatua, joka rakennuksen kohdalla on kävelyn ja pyöräilyn käytössä. Rakennuksen pohjoispuolella on pysä-

köintialue autokatoksineen. (9/2022) 

 

Suunnittelualueen itäpuolella oleva Ailakinkatu 10 on valmistunut vuonna 2021. Rakennus on monisukupolvi-

talo, jossa on sekä seniori- että opiskelija-asuntoja.  

 

Rakennettu kulttuuriympäristö 

Suunnittelualueen pohjoispuolella oleva Kankaan tehtaan alue on maakunnallisesti arvokas raken-

nettu kulttuuriympäristö, jolla on teollisuushistoriallisia, rakennushistoriallisia ja maisemallisia ar-

voja. Tehdaskiinteistössä kulttuurihistoriallisesti merkittävimpiä ovat punatiiliset paperitehtaan ja 

puuhiomon rakennukset ja niihin liittyvät oheisrakennukset Tourujoen puoleisella sivustalla. Kaava-

muutosalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse arvokasta rakennuskantaa.  
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Prosenttikulttuuriperiaate 

Yksi prosentti Kankaan tonttimyyntituloista ja rakentamisen kustannuksista ohjataan kulttuuriin, tai-

teeseen ja tapahtumiin koko rakentamisvaiheen ajan. Prosenttikulttuurilla Kankaalle tehdään niin 

perinteisiä taidehankintoja kuin tuetaan tilapäistä ja esittävää taidetta sekä tapahtumia. Tärkeää 

Kankaan taiteelle on yhteisöllisyys, nokkeluus, toiminnallisuus ja yllättävyys. Taide luo maamerk-

kejä alueelle ja se vahvistaa Kankaan vetovoimaa, identiteettiä ja omaleimaisuutta. Kankaan tai-

teessa jokainen teos täydentää suurempaa kokonaisuutta. Taiteen sijoittumista ohjaavat taiteen 

yleissuunnitelmat, jollainen laaditaan myös Kankaan Ailakin alueelle. Kankaan Palveluyhtiö hallin-

noi prosenttikulttuurin rahoja, omistaa taideteokset ja vastaa myös taideteosten huollosta ja ylläpi-

dosta.  

 

Asuminen ja sosiaalinen ympäristö 

Suunnittelualueen lähiympäristössä (300 metrin etäisyydellä, 05/2022) on lapsia (0–14 -vuotta) 

noin 107, nuoria ja työikäisiä (15–64 -vuotta) noin 1366 ja eläkeläisiä (yli 65 -vuotta) noin 485. 

Kaava-alueen lähiympäristön kokonaisasukasmäärä on noin 1958, josta lasten, nuorten ja työikäis-

ten osuus on noin 73 prosenttia ja eläkeläisten 27 prosenttia. Kankaan alue on voimakkaassa 

muutoksessa ja kaikki asukkaat ovat asuneet alueella suhteellisen lyhyen aikaa, koska ensimmäi-

set tulijat ovat muuttaneet vuoden 2017 alussa. Ailakinkadun alueen kerrostalot taas ovat valmistu-

neet jo 1980-90-luvuilla.  

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustan tuntumassa, ja lähiympäristössä pääasiallinen 

asuinrakennustyyppi on kerrostalo. Suunnittelualueella pääasiallisena käyttötarkoituksena on asu-

minen. Alueella on myös palveluasumista ja Matarakadun ympäristössä toimistorakennuksia. Lä-

hiympäristössä Ailakinkadun itäosassa painottuvat liike- ja työpaikkarakennukset. Kankaalla on 

sekä asuinrakennuksia, että toimistorakennuksia.  

 

Palvelut 

Suunnittelualue tukeutuu lähiympäristön eli ydinkeskustan ja Tourulan palveluihin. Fabriikin päivä-

koti on 100 metrin päässä suunnittelualueelta Ailakinkadun varressa. Suunnittelualueen lähiympä-

ristössä päivittäistavarakauppoja on Rusokinkadulla noin 100 metrin päässä sekä Kankaalla noin 

350 metrin päässä. 

 

Liikenne 

Suunnittelualue rajautuu idässä Rusokinkatuun, joka on tärkeä kokoojakadun luonteinen yhteys 

Tourulantieltä Kankaalle. Koillis-lounaissuuntainen Ailakinkatu risteää Rusokinkadun kanssa. Aila-

kinkadun länsipää kulkee suunnittelualueen halki, ja katu kääntyy etelä-pohjoissuuntaiseksi, niin 

että se kiertää korttelin 23. Ailakinkatu on päättyvä katu.   

Ailakinkadun eteläpuolella on ajoradasta istutusalueella rajattu kevyen liikenteen väylä. Rusokinka-

dulla polkupyörille ja kävelyllä osoitetut reitit on eriytetty, ja suunnittelualueen puoleisella kaduno-

salla on osoitettu reitti etelään kulkeville pyörille. Suunnittelualue rajautuu etelässä Matarakatuun ja 

Tourutoriin, jotka ovat kävelyn ja pyöräilyn itä-länsisuuntaisia reittejä. Ailakinkadulta on kevyen lii-

kenteen yhteys pohjoiseen. Suunnittelualueen pohjoispuolella kulkee toteutettu osa polkupyöräilyn 

pääreitti Baanaa, ja heti suunnittelualueen koillispuolelle Baana risteää Rusokinkadun kanssa pyö-

räilijöille tarkoitetussa kiertoliittymässä.  Baana jatkuu itään Kankaanpuiston Baanana, jonka 
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Rusokinkatu-Merasin välinen osuus on avattu 2021. Kevyt liikenne ohjautuu Tourujoen yli suunnit-

telualueen eteläpuolella olevia Kinakujan siltaa ja kapeaa Nahkurin siltaa pitkin. Baanan jatkeeksi 

yhteydeksi ydinkeskustaan on osayleiskaavassa esitetty uusi siltayhteys Tourujoen yli (Kankaan-

rannan silta), ja silta sijoittuisi suunnittelualueen luoteispuolelle.   

Kortteleissa 23 ja 24 pysäköintialueet on sijoittuneet pääosin tontin kadun puoleiseen osaan. Pysä-

köintialueita jäsentelevät puut ja pensasistutukset. Suunnittelualueella Ailakinkadun pohjoispuolella 

on korttelien 23 ja 24 käytössä olevia sekä yleisiä pysäköintialueita. Pysäköintialueille on erilliset 

liittymät Ailakinkadulta. Korttelissa 24 useilla tonteilla on kaksi ajoneuvoliittymää. Kortteleiden 23 ja 

24 pysäköintiä on osoitettu LPA-alueelle Ailakinkadun pohjoispuolelle LPA-tontille 7. Lisäksi tont-

tien nykyisissä asemakaavoissa on rajoituksia siitä, miten suuri osa tontin pysäköintipaikoista voi-

daan sijoittaa tonteille kortteleissa 23 ja 24.  Korttelissa 11 oleva pysäköintialue on sorapintainen. 

Alue jakautuu kuuteen pysäköintikenttään, joihin kaikkiin on oma liittymä Ailakinkadulta. Pysäköinti-

kenttien välissä kasvaa kookkaita puita. Korttelien 23 ja 24 asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöillä on 

sopimuksia Jyväskylän kaupungin kanssa. Sopimukset ovat 1970-90-luvuilta ja niissä yhtiöt ovat 

sitoutuneet ostamaan pysäköintipaikkoja tontille 7 rakennettavasta pysäköintitalosta.  

Suunnittelualueella on hyvä julkisen liikenteen yhteydet. Suunnittelualuetta lähinnä oleva linja-auto-

pysäkki on Rusokinkadulla, Ailakinkatu 9:n kohdalla. Lisäksi linja-autopysäkkejä on Tourulantiellä, 

suunnittelualueelta noin 200 metrin päässä.  

 

Näkymä Ailakinkadun kevyen liikenteen väylältä kohti itää ja Rusokinkadun risteystä. Oikealla Ailakinkadun 

pohjoispuolella olevaa pysäköintialuetta. (03/2022)  

 

Ilmakuva kohti suunnittelualuetta. Vasemmalla näkyy Paperitehtaankadun varteen toteutuneita Kankaan ker-

rostaloja ja yhteispihoja. Joen rannan tuntumassa kulkee virkistysreitti (09/2020). Tourujoen varsi on osa 

Kehä Vihreä- virkistysaluekokonaisuutta. Oikealla on toteutunutta Baanaan suunnittelualueen kohdalla sekä 

Metsäleikki- leikkipuisto. (09/2021)  
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Virkistys 

Suunnittelualueen lähiympäristössä on erinomaiset virkistysalueet. Suunnittelualue rajautuu län-

nessä Tourujoen rannan virkistysalueeseen. Suunnittelualueen kohdalla joen ranta on luonnontilai-

nen eikä asemakaavassa esitettyä reittiä puustoiseen jokirantaan ole toteutettu. Suunnittelualuee-

seen virkistyskäyttö liittyy alueen polkuihin, jotka laskeutuvat Tourujoen rantaan ja jota kautta on 

yhteys myös luonnossuojelualueen luontopolulle. Tourujoen varsialueilla tärkein virkistyskäytön 

muoto on kävely, lenkkeily ja pyöräily joko koiran kanssa tai ilman. Tourujoen rannan virkistysreitti 

on osa laajaa Kehä Vihreän -virkistysaluekokonaisuutta, joka ympäröi koko ydinkeskustaa.  

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Kankaanpuistoon, johon suunnittelualueesta noin 50 metrin 

päähän on rakennettu Metsäleikki-niminen leikkipuisto. Suunnittelualue rajautuu luoteessa Touru-

joen rantaan rakennettuun puistoon.  

 

Tekninen huolto 

Suunnittelualueen lähiympäristöön katualueille on toteutettu kattavasti kunnallisteknistä verkostoa. 

Katualueille sijoittuu muun muassa kaukolämpö, vesi- ja viemäriverkosto, teleliikennekaapeleita jne 

erityisesti Ailakinkadun etelä-pohjoissuuntaisella osalla ja suunnittelualuetta rajaavilla Rusokinka-

dulla ja Matarakadulla Korttelin 23 alueella on kunnallistekniikan verkostoja tonteilla. Suunnittelu-

alueen pohjoispuolelle on rakennettu uudet vesi- ja viemärilinjat, jotka on huomioitava suunnittelun 

lähtökohtana. Linjat ovat osittain suunnittelualueen pohjoispuolella ja osin suunnittelualueella.  

Suunnittelualueella Ailakinkinkadun pohjoispuolella on puistomuuntamo. Ailakinkadun ja Rusokin-

kadun kulmassa on muuntamo ja Kankaan Mustan verkon laitetila.  

3.1.3 Luonnonympäristö 

Maisemakuva 

Maisemarakenteellisesti suunnittelualue sijaitsee Tourujoen itäisen rantapenkereen tuntumassa ja 

rakentuneiden kerros- ja liikerakennusten tonttien läheisyydessä. Maisemakuvaa hallitsevat puus-

toiset rantapenkereet ja puiden yläpuolella näkyvät Ailakinkadun kerrostalot sekä kauempana mai-

semassa näkyy Kankaan piippu ja Koasin opiskelija-asuntotorni. Maisemakuvassa suunnittelualue 

ei sijaitse kauas näkyvällä paikalla. Suunnittelualueella on merkitystä lähinnä lähimaisemassa.   

Suunnittelualue on pääosin rakentunutta tonttialuetta. Kortteleissa 23 ja 23 on vihreitä istutettuja 

piha-alueita. Korttelissa 23 istutetut oleskeluun tarkoitetut piha-alueet ovat tontin länsioassa Touru-

joen puolella. Korttelissa 24 istutetut oleskelualueet sijoittuvat rakennusten väliin, tonttien etelä-

osiin. Kummassakin korttelissa Ailakinkadun varteen sijoittuvat pysäköintialueet ovat istutusten, 

kuten kookkaiden puiden ja pensasistutusten, jäsentämiä.  

Suunnittelualueeseen sisältyy myös Ailakinkadun pohjoispuolella oleva pysäköintialue sitä rajaa-

vine puineen sekä pysäköintialueen itäpuolella, Ailakinkadun ja Rusokinkadun risteyksen lähellä on 

yhtenäisempi harvapuustoinen alue. Puustona tällä alueella esiintyy mm. koivu, raita, kuusi ja har-

maaleppä.  

Alueen lähiympäristössä on Tourujoen rannan virkistys- ja luonnonsuojelualueet sekä Kankaan-

puiston puistoalue. Tourujoen ranta on suunnittelualueen länsipuolella puustoinen ja luonnontilai-

nen. Kankaanpuistossa suunnittelualueen pohjoispuolella on kookasta puustoa.  
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Suunnittelualueella, korttelissa 23, on kookkaita lehmuksia, jotka jäänne alueen vanhasta puus-

tosta. Alueelta on 1970-luvulla purettu pienten puurakenteisten omakotitalojen alue katuineen, ja 

korttelissa 23 rivimäisesti olevat lehmukset ovat mahdollisesti ilmeisesti olleet Kuusamankadun 

varressa tai pientalojen pihoilla. Kuusamankatu on ollut nykyisen Ailakinkadun etelä-pohjoissuun-

taisen osan paikalla.  

 

Näkymä pohjoisesta kohti suunnittelualuetta. Kuvassa vasemmalla on Kankaan rakentunutta Piippurannan 

aluetta Paperitehtaankadun varressa. Oikealla on Tourujokilaakson rantapenkereen puustoa. Kuvan keskellä 

on Kankaanpuisto, jossa on säilynyt vanhaa puustoa ja lisäksi istutettu uutta puustoa.  (09/2020) 

 

Näkymä Kinakujan sillalta kohti suunnittelualuetta ja Tourujoen varren virkistysaluetta. Rannassa on koo-

kasta puustoa. (04/2022)  
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Luonnonolot ja maaperä 

Suunnittelualueella olevan pysäköintikentän korkeusasemat ovat + 96.4 - + 95.7. Alueella on vä-

häisesti maastonpinnan vaihtelua. Maasto laskee loivasti kohti etelää ja Ailakinkatua. Alueen poh-

joispuolella Kankaanpuistossa kulkevan baanan korkeusasemat ovat +96.94 – + 95.88 ja maasto 

laskee länteen kohti Rusokinkatua. Alueen eteläpuolella olevan Ailakinkadun korkeusasemat ovat 

+95.8 - + 95.44, ja maasto laskee vähäisesti kohti Rusokinkatua. Ailakinkadun suunnittelualue si-

joittuu korkeammalle kuin Kankaan rakentunut osa. Esimerkiksi suunnittelualueen pohjoispuolella 

Paperitehtaankatu on tasossa + 90,7- + 90.7. 

Perusmaa suunnittelualueella on tiiviydeltään vaihtelevaa ja vaihtelevin kerroksin silttistä hienoa 

hiekkaa, hiekkaista silttiä ja karkeaa silttiä. Liikuttaessa alueella kohti itää (Rusokinkatua), on tii-

viimpien pintakerroksien alla löyhempiä maakerroksia. Perustamisolosuhteet alueella ovat lähtö-

kohtaisesti hyvät.  

 

Liito-orava 

Tourujoen ja Ailakinkadun ympäristössä tehty useita liito-oravaselvityksiä 2011-2014. Selvityksissä 

todettiin sekä suunnittelualueella että sen lähiympäristössä Tourujokilaaksossa liito-oravan esiinty-

misaluetta. Tourujoen itäpuoliselle alueelle on myönnetty vuonna 2014 luonnonsuojelulain 49 

§:n mukainen poikkeuslupa. Tämä lupa on mahdollistanut Kankaan osayleiskaavan mukaisten 

ja sen pohjalta täsmennettyjen asemakaavojen toteuttamisen kannalta tarpeelliset toimenpi-

teet. Poikkeusluvassa on lisäksi määritelty metsäisinä säilytettäviä alueita. Suunnittelualueella 

ei sijaitse poikkeusluvassa määritettyä säilytettävää metsäistä aluetta.  Kankaanpuistossa 

suunnittelualueen pohjoispuolella on liito-oravan poikkeuslupaan sisältyvä metsäsaareke, jonka 

puustona kasvaa järeää rauduskoivua. 

Vuosina 2011-2014 laadituissa liito-oravaselvityksissä on todettu, että Ailakinkadun ja Rusokinka-

dun rajaamalla alueella on todennäköisimmin liito-oravan kulkuyhteys itäpuoleiselle elinpiirin ydin-

alueelle. Vuonna 2017 suunnittelualueelle laadittiin uusi liito-oravaselvitys, jossa alueelta ei tehty 

jätöshavaintoja liito-oravasta. Kankaan alueen rakentuminen on todennäköisesti vaikuttanut hei-

kentävästi Rusokinkadun länsipuolisella alueella liito-oravan elinolosuhteisiin.  

Keväällä 2022 tehdyssä liito-oravainventoinnissa suunnittelualueelta ei tehty liito-oravan jätös-

löytöjä. Suunnittelualueen ulkopuolella lähin havainto (pöntössä pesivä yksilö) liito-oravasta 

tehtiin Kinakujan sillan tuntumasta Tourujoen metsäiseltä rantavyöhykkeeltä.  

 

Ympäristöhäiriöt 

Jyväskylän kaupungin vuonna 2017 laatima meluselvitys osoittaa, että Tourulantie tuottaa liikenne-

melua suunnittelualueen kaakkoisosaan kortteliin 24. Piha-alueille päivällä kohdistuva melu on voi-

makkuudeltaan 55–60 desibeliä. Päiväaikaisen melun määrä ylittää valtioneuvoston päätöksessä 

melutason ohjearvosta (993/1992) määritellyn melun enimmäisarvon asuin- ja virkistyskäyttöön. 
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Ote Jyväskylän kaupungin meluselvityksen melumallista (tie- ja raideliikenteen yhteismelu): vasemmalla ole-

vassa kuvassa esitetään päiväaikainen melu. Päiväaikaan kaava-alueelle kohdistuu piha-alueille alueen koil-

lisosaan 60-65 dB:n meluvyöhyke (va n. 55-60 dB:n meluvyöhyke (kirkas vihreä väri).  

Kankaalla on aikaisemmasta tehdaskäytöstä johtuen pilaantuneita maa-alueita, joita on puhdis-

tettu. Suunnittelualue ei ole ollut varsinaista tehdasaluetta. Alueelle on tehty perustettavuusselvi-

tys, jonka yhteydessä on selvitetty myös pilaantuneita maa-alueita (Geo-Control 2022).Tutkimuk-

sen perusteella alueella voi olla maaperässä vanhojen pihapiirien jäänteitä, kuten perustuksia, kel-

larirakenteita tai purkamisesta alueelle jäänyttä jätteisyyttä, jotka voidaan rakentamisen yhtey-

dessä poistaa.  

3.1.4 Maanomistus 

Suunnittelualueella Ailakinkadun pohjoispuolella oleva alue sekä katualueet ovat kaupungin omis-

tuksessa. Lisäksi tontti 179-14-24-5 on kaupungin omistuksessa ja vuokrattuna. Muut kortteleissa 

23 ja 24 olevat tontit ovat yksityisessä omistuksessa.   

 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet (VAT) 

Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan 1.4.2018 ja se korvaa 

aiemmat (2000 ja 2008) päätökset valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, joista ensimmäinen ja 

kolmas ovat tämän kaavamuutoksen kannalta oleellisia:            

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Suunnittelualue sijaitsee yhdyskuntarakenteessa siten, että alueelle on mahdollista 

luoda edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskunnalle, joka tukeutuu 

olemassa olevaan rakenteeseen vahvistaen sen eheyttä. Alue on myös joukkoliiken-

teen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. Yhdyskuntarakenteen 

eheyttämisellä on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisen sekä yhdyskuntien 

toimivuuden ja taloudellisuuden kannalta. 
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2. Tehokas liikennejärjestelmä 

3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

Suunnittelualueella on syytä varautua sään ääri-ilmiöihin, tulviin ja ilmastonmuutok-

sen vaikutuksiin. 

4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Maakuntakaava 

Maakuntakaavassa (hyväksytty 1.12.2017, tullut voimaan 28.1.2020) suunnittelualue on keskusta-

toimintojen aluetta sekä kulttuuriympäristön vetovoima-aluetta. Maakunnallisesti merkittävät raken-

netun kulttuuriympäristön kohteet on esitetty maakuntakaavan alueluettelossa, ja mukana on suun-

nittelualueen läheisyydessä oleva Kankaan tehtaan alue.  

 

Ote Keski-Suomen tarkistetusta maakuntakaavasta 

Keskustatoimintojen alue merkinnällä osoitetaan kaupunkitasoisen tai seudullista merkitystä omaa-

van taajaman keskustatoimintojen alue. Keskustatoimintojen alueella on asutuksen lisäksi hallin-

toon, palveluihin ja kauppaan liittyviä toimintoja ja Jyväskylässä myös matkakeskus. Suunnittelu-

määräyksessä todetaan: ”Keskustojen kehittämisessä tulee kiinnittää erityistä huomiota ydinkes-

kustan ja muun taajaman selkeään rajaukseen sekä keskusta-alueen viihtyisyyteen ja esteettö-

myyteen. Alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä 

ja turvallisista kevytliikenteen yhteyksistä sekä turvattava maakunnallisesti ja valtakunnallisesti ar-

vokkaat kulttuuriympäristöt. Kohdemerkinnällä osoitettu alue on määriteltävä yksityiskohtaisem-

massa suunnittelussa siten, että muodostuu eheä, keskustahakuisiin toimintoihin painottuva koko-

naisuus. Keskustatoimintojen alueelle saa sijoittaa seudullisesti merkittäviä, keskusta-alueille so-

veltuvan vähittäiskaupan suuryksiköitä.”. 

Kulttuuriympäristön vetovoima-alue merkinnällä osoitetaan maakunnan kulttuuriympäristön moni-

muotoiset aluekeskittymät. Suunnittelumääräyksessä todetaan: ”Alueen kehittämisessä tulee hyö-

dyntää kulttuuriympäristön monimuotoisuutta. Alueidenkäytön suunnittelulla edistetään kulttuuriym-

päristöjen kestävää käyttöä ja hoitoa.”. 

Maakuntakaavan 2040 luonnos on ollut nähtävillä keväällä 2022. Kaavakartassa ei ole suunnittelu-

aluetta koskevia merkintöjä.  
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Yleiskaavat 

Suunnittelualueen pohjoisosassa on voimassa Kankaan osayleiskaava (Kv hyväksynyt 4.11.2013, 

tullut voimaan 17.10.2014). Asemakaavan muutosalue on voimassa olevassa Kankaan osayleis-

kaavassa pääosin asuinkerrostalovaltaista aluetta (AK). Suunnittelualueeseen kuuluu myös virkis-

tysaluetta, jolla kulkee nopean pyöräilyn/kevyen liikenteen reitti.  

Kerrostalovaltaista aluetta koskeva yleiskaavamääräys on seuraava: Kerrostalovaltainen alue, jolle 

saa rakentaa pääosin asuintaloja. Asemakaavassa asuinrakennusten alimpiin kerroksiin saa osoit-

taa palveluja, toimitiloja ja liiketiloja. Aluetta kehitetään lisäksi palvelujen, virkistyksen ja asuinym-

päristöön soveltuvien toimitilojen ja alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen 

käyttöön. Merkintään liittyy myös suunnittelumääräys: Asemakaavoituksessa tulee turvata alueen 

kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen toteutus sekä maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön 

kokonaisuuden säilyminen. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida erityisesti alueen sisäiset sujuvat 

kevyen liikenteen reitit. Suunnitteluratkaisujen tulee edistää kaupunkiympäristön monimuotoisuutta 

sekä hulevesien luonnonmukaista hallintaa. 

 

Ote Kankaan osayleiskaavasta.  

Suunnittelualueen eteläosassa on voimassa Jyväskylän oikeusvaikutteinen yleiskaava (Kv hy-väk-

synyt 10.11.2014, tullut voimaan 25.11.2016), jossa alue strategista keskustatoimintojen aluetta. 

Tourujokea lähinnä oleva alue on viheraluetta ja alueelle on osoitettu Ailakinkatua mukaillen voi-

malinja. Suunnittelualueen länsipuolella on Kehä Vihreä virkistysaluekokonaisuus.  

Strategisen keskustatoimintojen alueen merkintäkuvauksessa todetaan: ”Monitoiminnallinen tiivis-

tyvä keskusta-alue, jonka asemakaavoituksessa ja muussa yksityiskohtaisessa suunnittelussa tu-

lee noudattaa yleiskaavan karttojen 2–6 merkintöjä ja määräyksiä. Suunnittelussa tulee edistää 

viihtyisiä ja turvallisia oleskelu-, kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneympäristöjä. Alueen täydennys-

rakentamisen tulee tukeutua olemassa olevaan kulttuuriympäristöön ja siinä tulee ottaa huomioon 

moderni rakennusperintö. Alueelle saa asemakaavoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. Uusia yli 

10000 kem² suuryksiköitä saa kuitenkin asemakaavoittaa vain keskustan rajatuille kohdealueille 

Cy, Cs ja Ck.” 
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Ote Jyväskylän yleiskaavasta (Kartta 1). Kankaan osayleiskaavan alue näkyy yleiskaavakartassa valkoisella. 

Suunnittelualueen eteläosassa on voimassa Jyväskylän oikeusvaikutteinen yleiskaava.   

Voimassa olevat asemakaavat 

Suunnittelualueella on voimassa useita eri ikäisiä asemakaavoja.  

Korttelissa 23 on tonteilla 3 ja 2 voimassa 27.8.1979 hyväksytty asemakaava sekä tonteilla 1 ja 2 

30.11.1988 hyväksytty asemakaava, joissa alue osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi 

(AK). Rakennusaloille on osoitettu rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä ja rakennuksen julkisi-

vupinnan ja vesikaton leikkauskohdan korkeusasema, jonka yläpuolelle saa sijoittaa teknisiä tiloja, 

ja saunaosaston. Tonteille 1 ja 2 osoitetaan myös talousrakennuksille rakennusoikeutta.  Lisäksi 

asemakaavoissa on istutettavia tontinosia, puustoa, oleskelu- ja leikkialueita sekä pysäköintiä kos-

kevia määräyksiä. Korttelissa autopaikkoja on rakennettava yksi kutakin asuntokerrosalan 85 ne-

liömetriä kohti. Tonttien 3 ja 4 asemakaavassa määrätään, että tontille voi sijoittaa enintään 60 % 

autopaikoista. Tonteilla 1 ja 2 voimassa olevassa asemakaavassa määrätään, että tontille voi sijoit-

taa enintään 80 % autopaikoista ja loput on sijoitettava kortteliin 11.  

Korttelissa 24 on tonteilla 5-8 voimassa 29.6.1984 hyväksytty asemakaava, jossa osoitetaan alue 

asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Rakennusaloille on osoitettu rakennusoi-

keus kerrosalaneliömetreinä. Rakennusaloille on osoitettu kerroslukuja (I, IV) sekä osalla raken-

nusalaa rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton likimääräinen leikkauskohdan korkeusasema. 

Lisäksi asemakaavoissa on istutettavia tontinosia, puustoa, oleskelu- ja leikkialueita, viemäreitä 

sekä pysäköintiä koskevia määräyksiä. Korttelissa autopaikkoja rakennettava vähintään seuraa-

vasti: 1 autopaikka toimisto- ja liiketilojen 60 kerrosalaneliömetriä kohti, 1 autopaikka vähittäiskau-

pan myymälätilojen 50 kerrosalaneliömetriä kohti, 1 autopaikka asuntokerrosalan 85 neliömetriä 

kohti ja 1 autopaikka asuntolarakennusten 100 kerrosalaneliömetriä kohti. Korttelissa 14 tonteilla 

12 ja 13 on voimassa 17.8.1987 hyväksytty asemakaava, jossa alue osoitetaan liike- ja toimistora-

kennusten korttelialueeksi. Rakennusaloille on osoitettu kerroslukuja (II, III) ja rakennusoikeus ker-

rosalaneliömetreinä. Tontin länsiosaan on osoitettu istutettava tontinosa ja puurivi. Autopaikkoja on 

alueelle rakennettava vähintään seuraavasti: 1 autopaikka toimisto- ja liiketilojen 60 kerros-

alaneliömetriä kohti ja 1 autopaikka vähittäiskaupan myymälätilojen 50 kerrosalaneliömetriä kohti.  



14:061 / Kankaan Ailakki   (21) 

 
Ajantasa-asemakaava 

Korttelin 24 molemmissa asemakaavoissa määrätään, että vaadituista autopaikoista tulee tontille 

rakentaa 30 prosenttia ja muut autopaikat voidaan rakentaa AP- korttelialueelle, jonne rakennetta-

vien autopaikkojen määrästä saa vähentää 30 prosenttia. Tonteilla rakennusten pääasialliseksi ra-

kennusmateriaaliksi määrätään punatiili. Lisäksi korttelissa kaikki tontit on merkitty maanalaisen 

auton säilytyspaikan rakennusalaksi. 

Korttelissa 11 on voimassa 16.9.1997 hyväksytty asemakaava autopaikkojen ja puiston korttelis-

alueilla. Lisäksi korttelissa on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta, jossa on voimassa 

17.4.2000 hyväksytty asemakaava. Lisäksi suunnittelualueella on katualueita, joiden asemakaavat 

on hyväksytty 6.7.1978 ja 23.11.1987.  

Lähiympäristön kaavatilanne 

Suunnittelualueen pohjoispuolella on Kankaan kehittyvää aluetta, jolle on hyväksytty asemakaava 

vuonna 2018. Asemakaavan mukaiset asuinkerrostalojen korttelialueet (AK) ovat toteutuneet, sa-

moin niihin liittyvät yhteispiha- ja puistoalueet. Suunnittelualueen itäpuolella Ailakinkadun varteen 

on valmistunut 2021 Ailakinkatu 10:n asuinkerrostalo, johon on sijoittunut sekä opiskelija- että se-

nioriasumista. Ailakinkadun varteen on valmistunut päiväkoti (Kankaan Fabriikki), jonka toinen ra-

kennusvaihe on käynnistynyt vuonna 2022.  

Suunnittelualueesta luoteeseen on vireillä olevan asemakaavamuutoksen alue (Tourujoki I). Kaa-

vamuutoksen tavoitteena on kevyenliikenteen toimintaedellytysten kehittämiseen liittyvää rakenta-

mista Tourujoen varrella ja läheisyydessä. Suunnittelualueen läheisyydessä merkittävin Tourujoki I 

asemakaavamuutoksessa tutkittava toimenpide on Baanan jatkaminen Kankaanrannan siltana 

Tourujoen yli. Kaupunkirakennelautakunta palautti kaavaluonnoksen valmisteluun 15.5.2018.  
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AVOin kaupunkiympäristö -politiikka (Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.9.2019) 

Politiikka sisältää periaatteet kaupunkiympäristön suunnitteluun ja rakentamiseen erityisesti arkki-

tehtuuria, viherympäristöä ja osallistumista suunnitteluun. Periaatteet ovat nivottu kolmeen tee-

maan: 

1) Aaltojen lailla rakennamme kaupunkiympäristöä ihmisläheiseksi, huomioimalla maiseman 

ja historian arvot uudisrakentamisessa sekä teemme laadusta ymmärrettävää. 

2) Viihtyisäksi koko kylän voimin pääsemme luontopohjaisin ratkaisuin, ihmisiä liikuttavalla ja 

hyvinvointia luovalla ympäristöllä sekä avaamalla kaupunkisuunnittelua asukkaille. 

3) Oppien, tehden, unelmoiden luomme tulevaisuutta rohkeilla kilpailuilla ja kunnianhimoisilla 

kokeiluilla, ideoimalla yhdessä ja kannustamalla toisiamme parempaan. 

 

Muut aluetta koskevat päätökset  

Kaava-aluetta koskevat erilliset päätökset 

▪ Tourujoen itäpuoliselle alueelle on myönnetty luonnonsuojelulain 49 §:n mukainen liito-

oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämistä ja heikentämistä koskeva poik-

keuslupa 2014 (Keski-Suomen ELY-keskus) 

▪ Asemakaavojen pysäköintinormit (Kaupunkirakennelautakunta 16.10.2018) ja polkupyörä-

pysäköintinormit (Kaupunkirakennelautakunta 12.10.2021) 

 

 

Kankaan kaavarungon I. vaiheen yleissuunnitelma vuonna 2025 (Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy) 
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Alueelle laaditut selvitykset ja suunnitelmat 

▪ Kaavarunko 5.10.2012 (Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy) 

▪ Kankaan pysäköintiselvitys (loppuraportti 30.6.2012; Sito) 

▪ Kankaan Ailakin alueen suunnittelu 2022 (Arkkitehtitoimisto JKMM ja maisema-arkkitehtitoi-

misto VSU) 

▪ Ailakinkadun kaava-alueen alustava rakennettavuusselvitys ja selvitys pilaantuneista maa-

alueista 2022 (Geo-Control) 

▪ Tourukadun ja Rusokinkadun välinen liito-oravaselvitys 2017 (Jyväskylän kaupunki, 

kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö, Anne Laita).  

 Selvityksessä alueelta ei tehty jätöshavaintoja liito-oravasta. 

▪ Ailakinkadun kaava-alueen liito-oravainventointi 2022 (Jyväskylän kaupunki, kaupunki-

suunnittelu ja maankäyttö, Anne Laita).  

 Selvityksessä alueelta ei tehty jätöshavaintoja liito-oravasta. Suunnittelualueen ul-

kopuolella lähin havainto (pöntössä pesivä yksilö) liito-oravasta tehtiin Kinakujan sil-

lan tuntumasta Tourujoen metsäiseltä rantavyöhykkeeltä.  

▪ Jyväskylän kaupungin meluselvitys 2017 (WSP 8/2017). 

 Alueen kaakkoisosaan kohdistuu piha-alueille liikennemelua.  

4 Asemakaavan suunnittelun vaiheet 

4.1 Aloitusvaihe 

Asemakaavamuutoksen laatiminen on käynnistynyt Jyväskylän kaupungin aloitteesta ja tontin 179-

14-24-12 osalta yksityisen maanomistajan (Ki Oy Varviraide, Royal House Oy ja Sisustusville Oy) 

hakemuksesta. Kankaan alueen asemakaavamuutokset ovat mukana kaupungin kaavoitusohjel-

massa 2022-24. Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu sanomalehti Keskisuomalaisessa 

5.8.2022, jonka jälkeen kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kaavan inter-

netsivuilla. Kaavamuutosta on käsitelty eri viranomaistahojen kanssa kaavoituksen alkuvaiheessa. 

Hakijan (tontti 24-12, Ailakinkatu 17) ja kaupungin välinen asemakaavan aloituskokous pidettiin ke-

säkuussa 2022. Asemakaavamuutos koskee jo rakennettuja kerrostalokortteleita, ja asemakaavoi-

tuksen käynnistämisestä tehtiin sopimukset taloyhtiöiden kanssa.   

Aloitusvaiheessa järjestettiin avoin asukastilaisuus 18.8.2022. Asukastilaisuuteen osallistui noin 30 

henkilöä. Siellä keskusteltiin muun muassa seuraavista asioista:  

- Kaavamuutoksen tavoitteet, aikataulu ja osallistuminen kaavan eri vaiheissa 

- Ailakinkatu 17:n toimistorakennuksen muutos asuinkäyttöön 

- Kaavamuutoksen vaikutus autopaikkoihin olemassa olevien kerrostalojen tonteilla ja Aila-

kinkadun pohjoispuolella olevilla pysäköintialueilla 

- Uuden korttelin asuinkerrostalojen rakentamistapa 

- Kankaanrannan silta  
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Kaavan laadintaan ei liity sellaisia valtakunnallisia, seudullisia tai muita keskeisiä tavoitteita, joiden 

selvittämiseksi tulisi järjestää viranomaisneuvottelu kaupungin ja Keski-Suomen ELY-keskuksen 

kesken. 

4.2 Luonnosvaihe 

4.2.1 Kaavaluonnoksen valmistelu 

Luonnossuunnittelu uudisrakentamisesta Ailakinkadun pohjoispuolelle  

Luonnossuunnittelu kohdistui erityisesti suunnittelualueen pohjoisosaan, jonne kaavamuutoksessa 

tutkitaan uudisrakentamista. Asemakaavoituksen tavoitteet, tavoiteltu rakentamisen määrä ja alu-

een ominaispiirteet asettivat erinomaisen lähtökohdan vaihtoehtoisten aluesuunnitelmaratkaisujen 

tutkimiselle. Suunnittelualueesta laadittiin useita alustavia luonnossuunnitelmia, joissa tutkittiin ra-

kennusten sijoittelua, laajuutta, korkeutta ja massoittelun periaatteita. Samalla tutkittiin myös yh-

teispihan ratkaisua, erityisesti muodostuvia istutettavia ja toiminnallisia alueita sekä reittejä.  

 

 

Massamallivaihtoehtoja, joissa on tutkittu rakentamisen sijoittumista kulmittain katuun nähden kuten Ailakin-

kadun eteläpuolella sekä kadun suuntaisesti. Kadun suuntaisella sijoittamisella Ailakinkadun katutilasta muo-

dostui rajatumpi ja korttelin piha-alueista paremmat.  

 

Massamallivaihtoehtoja, joissa on tutkittu kerrostalomassojen jakamista eri korkuisiin osiin sekä matalamman 

rakennusmassan tuomista osaksi korttelia.  
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Leikkauspiirros korttelin 54 alueesta Ailakinkadun suuntaisesti.  Uuden korttelin 54 rakennuksien räystäskor-

keus jää matalammaksi kuin kuvassa vasemmalla olevan As Oy Kuusamansaton (Ailakinkatu 16). Harjaka-

ton korkein osa on suurinpiirtein samalla korkeudella kuin As Oy Kuusamansadon ullakkokerroksen korkein 

kohta. KOAS Torni Paperitehtaankadun varressa sekä Mosura-rakennus Ailakinkadun varressa erottuvat 

maamerkkeinä. (JKMM 09/2022) 

 

Muu luonnossuunnittelu 

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa Ailakinkadun rakentuneiden kerrostalotonttien sekä toi-

mistotalojen (Ailakinkatu 17 ja Matarakatu 2) pysäköintimääräykset vuonna 2018 hyväksytyn pysä-

köintinormin mukaisiksi. Kiinteistöiltä vaadittavien paikkojen määrä vähenee, ja aikaisemmista kau-

pungin kanssa tehdyistä sopimuksista pysäköintitaloon tulevien paikkojen lunastamisesta voidaan 

luopua.  Jatkossa kiinteistöt järjestävät asemakaavan edellyttämät pysäköintipaikat tontillaan. Kah-

den kerrostalon tontilla tämä vaatii muutostöitä, muiden talojen tonteilla uuden normin mukaiset py-

säköintipaikat ovat jo toteutettuna. Ailakinkatu 22 (As Oy Toururanta) tarvittavat kolme pysäköinti-

paikkaa voidaan järjestää nykyisten paikkojen jatkoksi. Ailakinkatu 15 (As Oy Ailakinpiha) tontille 

viisi uutta paikkaa voitaisiin järjestää esimerkiksi nykyisten paikkojen yhteyteen ja rakennuksen itä-

puolella porrashuoneiden ovien läheisyyteen, jolloin etelä-länteen avautuvat piha-alue jäisi leikin, 

oleskelun ja istutusten alueeksi. Uusien paikkojen sijoittamisella olisi mahdollisesti vaikutusta tontin 

olevaan kasvillisuuteen ja pihan reitteihin. Taloyhtiöt teettävät tarvittavat suunnitelmat pysäköinti-

paikkojen sijoittamisesta ja hakevat muutokselle tarvittavat luvat.  

Kaavamuutosta varten on lisäksi on tehty luonnossuunnittelua, jossa on selvitetty Ailakinkatu 17 

(Ki Oy Varviraide) toimistorakennuksen muuttamista asuinrakennukseksi. Käyttötarkoituksen muut-

tuessa tulee huomioitavaksi riittävän oleskeluun ja leikkiin tarkoitetun piha-alueen muodostuminen 

sekä pysäköinnin järjestelyt. Oleskelualueita on mahdollista sijoittaa myös rakennuksen katolle kat-

toterasseina tai yhteiskäyttöisinä parvekkeina.  

Asemakaavan muutosluonnos oli kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä 20.9.2022.  
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Alustava luonnos uusien pysäköintipaikkojen sijoittamisesta Ailakinkatu 15:n pihalle. Rakennusluvan mukaan 

tontilla on nyt 20 autopaikkaa ja 5 autotallia. Uuden pysäköintinormin mukaan tontille tulisi sijoittaa 30 auto-

paikkaa.  

 

Alustava luonnos Ailakinkatu 17:n pihan järjestelyistä.  
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4.2.2 Luonnosvaiheen palaute (lausunnot ja mielipiteet) ja vastineet/huomioon 

ottaminen 

4.3 Ehdotusvaihe 

4.3.1 Kaavaehdotuksen valmistelu 

4.3.2 Ehdotusvaiheen palaute (lausunnot ja muistutukset) ja vastineet/ huomioon 

ottaminen 

4.4 Hyväksymisvaihe 

5 Asemakaavan kuvaus 

5.1 Kaavaratkaisun yleiskuvaus 

Asemakaavalla Ailakinkadun pohjoispuolelle muodostuu Kankaan alueeseen liittyvä asuinkortteli, 

jossa on pysäköintitalo Rusokinkadun risteyksen tuntumassa. Uudisrakentaminen jatkaa kaupunki-

kuvallisesti korkealaatuista rakentamista Kankaan periaatteiden mukaisesti ja lähiympäristöön so-

peutuen Korttelin asuinkerrostalot sijoittuvat Ailakinkadun suuntaisesti, ja niiden välistä aukeaa nä-

kymiä korttelipihalle ja Kankaanpuistoon. Tiiliverhoiltujen harjakattoisten asuinkerrostalojen kerros-

luvut ovat V-VI. Korttelin sisäosaan, puiston reunaan, sijoittuu kolmikerroksinen rakennus, joka on 

mahdollista toteuttaa townhousetyyppisenä asuinrakennuksena. Rakennukseen on mahdollista si-

joittaa myös ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta työ- ja liiketilaa. Korttelissa 54 uuden asuinrakenta-

misen kokonaismäärä on 10 300 kerrosalaneliömetriä. Kortteliin muodostetaan myös yhteispiha-

alue (AH). Yhteispiha-alueen rakentamista ohjataan niin, että pihasta muodostuu puustoinen ja 

yleisilmeeltään vehreä. Kolmikerroksinen pysäköintitalo on muodoltaan pyöreä, jolloin se muodos-

taa kontrastin ympäristön rakennuksille ja sopii hyvin kapealle tontille. Pysäköintitaloon on mahdol-

lista sijoittaa liiketilaa maantasokerrokseen.  Asemakaavalla muodostuva uusi kortteli on täyden-

nysrakentamista, joka tukeutuu olemassa olevaan katu- ja kunnallistekniikan verkostoon. Alueen 

välittömässä läheisyydessä on keskustan ja Kankaan alueen kattavat julkiset ja kaupalliset palve-

lut.  

Asemakaavamuutoksessa on tarkasteltu myös Kankaanpuiston rajausta, niin että suunnittelualu-

een luoteiskulmaan muodostetaan puistoaluetta. Aikaisemmin katualueella olleiden muuntomora-

kennusten ympäristöt muutetaan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 

korttelialueeksi ja Ailakinkadun varressa oleva muuntamo korvautuu uudella, joka sijoittuu kevyen 

liikenteen reitin länsipuolelle. Asemakaavamuutos käsittää myös Ailakinkadun, Rusokinkadun ja 

Matarakadun rajaavat korttelit 23 ja 24. Näissä kortteleissa tavoitteena on päivittää pysäköintiä 

koskevat määräykset, niin että pysäköinti sijoittuu jatkossa tonteille. Kahdella tontilla pysäköinnin 

järjestämisen takia joudutaan tekemään pieniä muutoksia. Lisäksi tontilla 12 muutetaan rakennuk-

sen käyttötarkoitusta asuinrakennukseksi. Muutostyöt keskittyvät rakennuksen sisätiloihin, mutta 

lisäksi tehdään piha-alueelle uusia järjestelyjä riittävien leikki- ja oleskelualueiden järjestämiseksi.   
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Havainnekuva kohti korttelia 54. Etualalla on pyöreä pysäköintitalo. (JKMM 09/2022) 

5.1.1 Mitoitus 

Alueen pinta-ala on 5,8 hehtaaria. Asemakaavalla muodostetaan:  

▪ asuinkerrostalojen ja asuinrakentamisen korttelialuetta (AK, AK-1, A-1) 3,9 hehtaaria  

▪ asumista palvelevaa yhteiskäyttöistä korttelialuetta (AH) 0,3 hehtaaria 

▪ yleisten pysäköintilaitosten korttelialuetta (LPY-1) 0,3 hehtaaria 

▪ liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K) 02, hehtaaria 

▪ yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta (ET) 0,02 

hehtaaria 

▪ puistoa (VP) 0,7 hehtaaria  

Katualuetta muodostuu 1,3 hehtaaria, joka on aikaisemmin rakennettua (Ailakinkatu). Uusia kevy-

enliikenteen väyliä ei muodosteta, vaan esitetyt reitit ovat aikaisemmin rakennettuja (Baana, Joki-

raitin jatkeen Ailakinkatuun liittyvä osuus). 
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Rakennusoikeutta asemakaavassa on osoitettu yhteensä 48 715 kerrosalaneliömetriä (kem2), josta 

eri käyttötarkoituksien osuudet ovat:  

▪ asuinkerrostalojen (AK, AK-1) kerrosalaneliömetrejä on 39 035 k-m2  

▪ asuinrakennusten (A-1) kerrosalaneliömetrejä on 1 100 k-m2 

▪ yleisten pysäköintilaitosten kerrosalaneliömetrejä (LPY-1) 4600 k-m2 

▪ liike- ja toimistorakennusten kerrosalaneliömetrejä (K) 3980 k-m2 

Suunnittelualueen nykyinen rakennusoikeus on 34 601 kerrosalaneliömetriä, joten rakentamisoi-

keus kasvaa 14114 k-m2. Asemakaavan aluetehokkuus on e=0,84. 

Asemakaavassa syntyy asuinkäyttöön osoitettua uudisrakentamista 10 300 kerrosalaneliömetriä. 

Sen lisäksi asuinkäyttöön muutettavaksi osoitettaan 3000 kerrosalaneliömetriä. Yhteensä asuin-

käyttöön rakennettavaa ja muutettavaa rakennusoikeutta syntyy 13 300 k-m2.  Tämä osoitettu uusi 

asuinrakennusoikeus mahdollistaa asunnon noin 260-330 asukkaalle.  

5.2 Aluevaraukset 

5.2.1 Korttelialueet 

Asuinkerrostalojen ja asuinrakennusten korttelialue AK, AK-1 ja A-1 sekä asumista palve-

leva yhteiskäyttöinen korttelialue AH 

Asuinkerrostalojen ja asuinrakennusten korttelialueet sijoittuvat asemakaavamuutoksella muodos-

tuvaan kortteliin 54 suunnittelualueen pohjoisosaan, Ailakinkadun pohjoispuolelle. Alueelle muo-

dostuu kolme asuinkerrostalojen tonttia Ailakinkadun varteen, ja yksi alueen pohjoispuolelle puis-

ton laidalle. Asuinkerrostalot ovat V-VI kerroksisia. Korttelin sisäosaan, puiston reunaan, sijoittuu 

kolmikerroksinen rakennus, joka on mahdollista toteuttaa townhousetyyppisenä asuinrakennuk-

sena. Rakennukseen on mahdollista sijoittaa myös ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta työ- ja liiketi-

laa, esimerkiksi niin että rakennuksen alin kerros on työ- ja liiketiloja, joiden päällä on kaksi asuin-

kerrosta. Uuden asuinrakentamisen kokonaismäärä on 10 300 kerrosalaneliömetriä. 

Asuinrakennusten arkkitehtuurin perustuu Kankaan alueen rakentamistapaan: niiden tulee olla 

muodoltaan selkeitä, kappalemaisia ja edustaa modernia yksinaineista arkkitehtuuria. Rakennuk-

set ovat tiiliverhoiltuja. Korttelin asuinkerrostalojen erityinen piirre ovat parvekevyöhykkeet raken-

nusten länsijulkisivuissa sekä pääsisäänkäyntien yhteydessä oleva parvekevyöhykkeen muodos-

tama koko rakennuksen korkuinen arkardiaihe. Kattomuotona on harja- ja aumakatto, ja etelän 

suuntaisille kattopinnoille ja seinille tulee olla mahdollista sijoittaa aurinkopaneeleja. Kerrostaloissa 

sallitaan asuintilat ullakkokerrokseen. Lisäksi sallitaan parviratkaisut. Tällä tavoitellaan monipuo-

lista asuntotarjontaa, ja erityisesti perheasumiselle houkuttelevia ratkaisuja. Perustamisselvitysten 

perusteella kortteliin on mahdollista rakentaa maanvaraisia kellareita, jolloin ensimmäiseen kerrok-

seen voi sijoittua omapihaisia asuntoja.  

Asuinkerrostalojen ympärille jää yhteiskäyttöistä piha-aluetta (AH). Alueille toteutetaan leikki- ja 

oleskelualueet tonttien/yhtiöiden yhteisjärjestelynä. AH-korttelialueelle sijoittuu myös pelastusreit-

tejä ja yhteiskäyttöinen. Kortteliin muodostetaan myös yhteispiha-alue (AH), joka on Kankaan 

suunnittelun periaatteiden mukaan koko alueen käytettävissä. Yhteispiha-alueen rakentamista oh-

jataan niin, että pihasta muodostuu puustoinen ja yleisilmeeltään vehreä. 
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Havainnekuva Ailakinkadulta kohti korttelia 54. Korttelialueen läpi avautua näkymiä yhteispihalle ja Kankaan-

puistoon. Uudisrakennukset ovat viisi- ja kuusikerroksisia kerrostaloja, joiden länsijulkisivulla on parvekevyö-

hyke. Myös pääsisäänkäynnin yhteyteen tulee parvekevyöhykkeestä muodostuva arkadiaihe. (JKMM 

09/2022) 

 

Asuinkerrostalojen ja asuinrakennusten korttelialue AK ja AK-1 (korttelit 23 ja 24) 

Kortteleissa 23 ja 24 on jo rakentuneita kerrostaloja. Kortteleissa päivitetään pysäköintiä koskevat 

määräykset. Lisäksi istutetun alueen merkintöjä muutetaan tonteilla 23-4 ja 24-8, joilla pysäköinti-

paikkojen järjestäminen tonteilla edellyttää muutoksia. Lisäksi tontilla 23-3 istutettavan alueen ra-

jauksessa huomioidaan mahdollisuus toteuttaa pysäköintipaikat nykyistä leveämpinä.  

Lisäksi kortteliin 23 on lisätty säilytettävän puurivin merkintä kookkaalle lehmusriville.  

Korttelissa 24 ajantasa-asemakaavan käyttötarkoitusmerkintä (AL) on mahdollistanut tonteille liike- 

ja toimistorakentamisen, mutta rakennukset ovat kuitenkin rakennettu asuinkäyttöön. Laajempien 

käyttötarkoitus kuitenkin säilytetään korttelissa korttelialueen merkinnällä (AK-1). Kortteleissa 23 ja 

24 tehdään asemakaavaan lisäksi teknisluonteisia muutoksia, kun asemakaavamerkinnät tarkiste-

taan vastaamaan nykyisiä merkintätapoja, rakennuslupatilannetta ja toteutunutta korttelirakennetta. 

Tonteilla olevien rasitteiden ja kunnallistekniikan varauksien merkinnät päivitetään vastaamaan to-

teutuneita.  

Ehdotusvaiheessa rakennusten nykyisten laskentatapojen mukainen toteutunut kerrosala tarkaste-

taan. Kaavaluonnoksessa rakennuksille on esitetty alustavan, vuonna 2017 tehdyn, tarkastelun pe-

rusteella toteutunut rakennusoikeus.   
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Ailakinkatu 17 (Ki Oy Varviraide, tontti 24-12) toimistorakennuksen muuttaminen asuinkäyttöön 

mahdollistetaan kaavamerkinnällä (AK). Asuinkerrostalotonttia koskevat määräykset oleskeluun ja 

leikkiin tarkoitetun piha-alueen riittävyydestä. Myös pysäköintiä ja polkupyöräpysäköintiä koskevat 

määräykset päivitetään vastaamaan uusia normeja. Rakennuksen kerroslukumerkinnät ja raken-

nusoikeus säilyvät ennallaan.  

 

Yleisten pysäköintilaitosten korttelialue (LPA-1) 

Kolmikerroksinen pysäköintitalo on muodoltaan pyöreä, jolloin se muodostaa kontrastin ympäristön 

rakennuksille ja vie vähemmän tilaa. Rakennuksen julkisivumateriaali on metalllilevy tai metalli-

verkkolevy, kuten Kankaan toteutuneessa ja rakentuvassa pysäköintitalossa. Rakennukseen tulee 

toteuttaa viherkatto. Pysäköintitaloon on mahdollista sijoittaa liiketilaa maantasokerrokseen. Pysä-

köintitalon tontille voi sijoittaa yhteiskäyttöisen jätepisteen.  

 

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K) 

Matarakadun varteen sijoittuvan tontin 24-13 käyttötarkoitus säilyy ennallaan. Tontin pysäköintiä 

koskevat määräykset muutetaan uuden pysäköintinormin mukaisiksi.  

 

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue (ET) 

Suunnittelualueella on toteutettu muuntamorakennuksia katualueelle Ailakinkadun pohjoispuolella 

sekä Rusokinkadun risteyksen tuntumassa, ja asemakaavamuutoksessa nämä alueet osoitetaan 

yhdyskuntateknistä huolto palveleviksi korttelialueiksi. Ailakinkadun mutkan tuntumassa oleva 

muuntamo korvataan uudella, ja uudelle muuntajalle osoitetaan korttelialue kevyen liikenteen reitin 

länsipuolelta.   

5.2.2 Muut alueet 

Puisto (VP) 

Suunnittelualueen pohjoisosassa on rakentunutta Kankaanpuistoa. Puistoalueen osalta esitetään 

rajaus muodostuvaan kortteliin 54. Suunnittelualueen luoteiskulmaan muodostuu puistoaluetta, 

joka mahdollistaa olemassa olevan puuston säilyttämistä. Puistoalueella kulkee viemärilinja sekä 

jalankululle ja pyöräliikenteelle tarkoitetut reitit (Baana ja Jokiraitin jatke). Kaavamuutos noudattaa 

Kankaan osayleiskaavaa, jossa Rusokinkadun vieressä oleva ajantasa-asemakaavassa puistoksi 

osoitettu ala otetaan osaksi asumista palvelevaa korttelialuetta. Kaavamuutoksella muodostuu 0,7 

hehtaaria puistoaluetta, ja ajantasakaavan verrattuna puistoalue pienenee 0,2 hehtaaria.  

 

Katualueet 

Asemakaava on täydennysrakentamista, joka tukeutuu olemassa oleviin katualueisiin. Ailakinka-

dun ja Rusokinkadun katualueelle on rakennettu teknistä huoltoa palvelevia rakennuksia, joiden 

lähiympäristön käyttötarkoitus muutetaan vastaamaan toteutusta. Näin katualueen koko pienenee 

vähän.  
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5.3 Kaavaratkaisun perustelut 

Asemakaavaratkaisu on Kankaan osayleiskaavan mukainen ja toteuttaa sen aluevarauksen. Ase-

makaavan muutosalue on voimassa olevassa Kankaan osayleiskaavassa pääosin asuinkerrostalo-

valtaista aluetta (AK). Suunnittelualueeseen kuuluu myös virkistysaluetta, jolla kulkee nopean pyö-

räilyn/kevyen liikenteen reitti. Kaavaratkaisu toteuttaa myös asemakaavalle aloitusvaiheessa ase-

tut tavoitteet niin laadun kuin volyymin osalta. Kaavaratkaisu noudattaa Kankaan alueen suunnitte-

lun periaatteita ja tavoitteita.  

Laadittu asemakaava on myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Suunnittelu-

alueen sijainti yhdyskuntarakenteessa ja kaavaratkaisu luovat edellytykset vähähiiliselle ja resurs-

sitehokkaalle yhdyskunnalle tukeutuen olemassa olevaan rakenteeseen vahvistaen sen eheyttä. 

Suunnittelualue on myös joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa tu-

kien kestävien liikkumismuotojen käyttöä osana arkiliikkumista. Kaavaratkaisu mahdollistaa turvalli-

sen ja terveellisen elinympäristön muodostumisen. Kaavamääräyksillä edistetään ja mahdolliste-

taan kestävien energiaratkaisujen käyttöä (kattomuodot ja määräykset aurinkopaneelien asentami-

seen varautumisesta). Ilmastonmuutokseen sopeudutaan alueellisella hulevesien hallinnalla ja vi-

hertehokkuutta edistävillä kaavamääräyksillä. Asemakaavan vaikutukset ovat pääasiassa positiivi-

sia eivätkä negatiiviset vaikutukset ole kaavan tarkoitus ja tavoitteet huomioon ottaen merkittäviä 

eivätkä ne aiheuta kenellekään kohtuutonta haittaa.  

 

5.4 Vaikutusten arviointi 

5.4.1 Kaavan vaikutukset 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen  

Asemakaavan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ovat kohtalaiset. Toteutuessaan kaava mah-

dollistaa noin 260-330 asukkaalle suunnitellun uuden asuinkorttelin toteutumisen erinomaiselle pai-

kalle kilometrin etäisyydelle Jyväskylän keskustasta maisemallisesti miellyttävään ympäristöön 

Kankaan kehittyvän alueen, Kankaanpuiston virkistysalueen ja Tourujokilaakson tuntumaan. Kaa-

vamuutos mahdollistaa yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ja eheytymisen. Alue tukeutuu ole-

massa olevaan katu- ja kunnallisteknisen verkostoon. 

Kaavamuutos mahdollistaa monipuolisia asuinrakennuksia, jolloin se monipuolistaa Kankaan alu-

een asuntotarjontaa. Uusi rakentaminen sopeutuu muuhun lähiympäristön korttelirakenteeseen 

täydentäen sitä. Kaavamuutos mahdollistaa asumispainotteista täydennysrakentamista kokonai-

suuteen nähden maltillisesti. Lähiympäristö on ydinkeskustan välittämässä läheisyydessä oleville 

alueille tyypillisesti jo ennestään melko tiiviisti rakennettua. Täydennysrakentaminen hyvien liiken-

neyhteyksien, rakennetun infrastruktuurin ja palveluiden äärelle on yhdyskuntarakenteen kannalta 

kestävää. 

 

Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan ja näkymiin  
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Asemakaavamuutoksen vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan ovat melko merkittävät. Uudis-

rakentaminen sijoittuu aikaisemmin rakentamattomalle alueelle, joka on ollut sorapintaisena pysä-

köintikenttänä. Asemakaavamuutoksella on ilmeistä vaikutusta Ailakinkadun kaupunkikuvaan ja 

näkymiin. Uudisrakentaminen Ailakinkadun pohjoispuolelle kadun varren tuntumaan jäsentää Aila-

kinkadun katutilaa ja tekee siitä selkeämmin rajautuvaa. Avoimessa korttelirakenteessa muodostuu 

näkymiä asuinkerrostalojen välistä kohti yhteispihaa ja pohjoispuolella olevaa puistoa. Uudisraken-

nuksen vaikutukset maisemaan ja näkymiin korostuvat tarkasteltaessa Ailakinkadun etelä- ja länsi-

puolen rakennuksista. Uusi rakentaminen tulee rajaamaan Ailakinkadun kerrostaloista avautuvia 

vapaita näkymiä pohjoisen ja koillisen suuntaan. Asuinkerrostalot ja pysäköintitalo sijoittuvat kui-

tenkin vähintään 30 metrin päähän olemassa olevista rakennuksista. Kortteleissa 23 ja 24 nykyis-

ten rakennusten etäisyys toisistaan on pienempi (15-20m). Uusien kerrostalojen ja vanhojen talo-

jen väliin jäävät Ailakinkadun varressa pysäköintikentät ja katualue.  

Uudisrakentaminen on III-VI-kerroksista. Korkeimmat asuinkerrostalot ovat harjakattoisina vastaa-

van korkuisia kuin Ailakinkadun nykyiset talot. Ailakinkadun ja Rusokinkadun kulmassa, suunnitte-

lualueen itäpuolella oleva Mosura-rakennus jää alueen korkeimmaksi. Suunnittelualueen maaston 

korkeusasema on korkeampi (noin +95-96) kuin Kankaan Sydämen ja Piippurannan alueella (noin 

+90), mutta uusi rakentaminen jää Kankaanpuiston kookkaan kasvillisuuden taakse. Uudella ra-

kentamisella ei ole juuri vaikutusta kaukomaisemaan, koska rakennusten korkeus vastaa läheisten 

olemassa olevien rakennusten korkeutta.  

Ailakinkatu olemassa olevien asuinkerrostalojen pihoissa mahdollisella uusien pysäköintipaikkojen 

rakentamisella voi olla vaikutusta pihan puustoon ja sitä kautta asunnoista avautuviin näkymiin.  

Kaavaluonnosta vastaava suunnitelma on viety 3D-kaupukimalliin, josta voi tarkastella suunnitel-

man vaikutusta kaupunkikuvaan, maisemaan ja tonteilta avautuviin näkymiin. 

 

Leikkauspiirros poikittain korttelin 54 halki. Kuvassa vasemmalla Kankaan keskustan ja Paperitehtaankadun 

ympäristön rakennuksia. Oikealla Ailakinkadun olemassa olevia rakennuksia. (JKMM 09/2022) 
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Kankaan Ailakin asemakaavan kaavaluonnoksen mukaiset rakennukset on viety 3d-kaupunkimalliin, jossa 

siihen voi tutustua liikkumalla mallissa ja tarkastelemalla aluetta eri suunnista. Kuvassa 3d-mallinnoksessa 

tarkastellaan aluetta etelän suunnasta. Mallin käyttöohjeet ja linkki löytyvät kaavan internetsivulta.   

Vaikutukset luontoon ja viheralueisiin 

Asemakaavan vaikutukset luontoon ovat vähäiset. Suunnittelualueella pysäköintikentän laidalla ja 

ajantasakaavan mukaisella rakentamattomalla puistoalueella kasvaa eri-ikäistä puustoa, josta kaa-

varatkaisun perusteella vain vähäinen osa voidaan säilyttää puiston ja yhteispihan alueella. Kaava-

ratkaisussa esitetty kookas yhteispiha mahdollistavat puuston istuttamisen ja korttelin vehreän il-

meen kehittymisen. Korttelin rajauksessa on huomioitu tammirivin lisääminen myös Ailakinkadun 

pohjoispuolelle, mikä vaikuttaa katunäkymän vehreyteen.  

Liito-oravien esiintymistä suunnittelualueella on seurattu 2011-2022. Tuoreemmissa selvityksissä 

alueelta ei ole havaintoja liito-oravan jätöksistä. Aiempi Kankaan alueen rakentuminen on toden-

näköisesti vaikuttanut heikentävästi Rusokinkadun länsipuolisella alueella liito-oravan elinolo-

suhteisiin, eikä tällä kaavahankkeella ole merkittäviä vaikutuksia.  

Kaavamuutoksessa puiston alue pienenee. Alueen luoteisosaan muodostuu puistoaluetta, 

joka liittyy laajempaan Tourujoen rannan ja Kankaanpuiston viheraluekokonaisuuksiin. Ajanta-

sakaavan mukainen puistoalue Rusokinkadun varressa poistuu. Puistoalueella ei ole raken-

teita, joten vaikutus virkistysmahdollisuuksiin on vähäinen.  

 

Vaikutukset palveluihin ja työpaikkoihin  

Asemakaavan muutoksella voi olla vaikutuksia palveluihin, sillä kaavaratkaisussa sallitaan liike- ja 

työtilojen sijoittuminen A-1- ja LPA-1 -korttelialueille. Kokonaisuudessa liike- ja työtilojen osuus on 

kuitenkin vähäinen. Ailakinkatu 17 muuttaminen asuinkäyttöön vähentää jonkin verran työpaikkojen 

sijoittumista alueelle. Toimistorakennus on ollut viime vuodet vajaakäyttöinen.  

 

Liikenteelliset vaikutukset ja vaikutukset pysäköintiin 

Asemakaavan liikenteelliset vaikutukset ovat kohtalaiset. Alueelle sijoittuu Kankaan kolmas pysä-

köintitalo, jonka sisään- ja ulosajo on suunniteltu Ailakinkadulta. Noin 150 paikkainen pysäköintitalo 

tulee olemaan maksullinen ja kaikkien käytettävissä. Pysäköintitalon sisäänajo on esitetty riittävän 

etäisyyden päähän Rusokinkadun risteyksestä, jolloin mahdollinen jonotus tapahtuu Ailakinkadulla 

kuormittamatta vilkkaampaa Rusokinkatua. Sisäänajo on kuitenkin asemakaavalla muodostuvan 
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alueen itäosassa, jolloin ajoneuvoliikenne painottuu Ailakinkadun itäpäähän. Asemakaavamuutos 

voi vähentää liikennettä Ailakinkadun länsiosassa, kun pysäköintikentät kadun pohjoispuolella 

poistuvat ja uuden asuinkorttelin pysäköinti ohjautuu pysäköintitaloon.  

Asemakaavan muutoksella on merkittävää vaikutusta pysäköintiin Ailakinkadun alueella. Uudisra-

kentamiselle osoitetulla alueella on noin 150 autopaikkaa, joista osa on osoitettu Ailakinkadun ole-

massa olevien kerrostalojen käyttöön ja osa on vapaasti käytettävissä. Ajantasa-asemakaavan 

määräyksillä on ohjattu pysäköintiä tälle pysäköintialueelle ja rajattu tontille sijoittavien paikkojen 

määrää. Kaavamuutos vähentää Ailakinkadun kerrostaloilta vaadittavien paikkojen määrää, jolloin 

kiinteistöjen aikaisemmista kaupungin kanssa tehdyistä sopimuksista pysäköintitaloon tulevien 

paikkojen lunastamisesta voidaan luopua. Ailakinkatu 15 ja Ailakinkatu 22 tonteilla asemakaavan 

vaatiman pysäköintipaikkamäärän toteutus vaatii melko vähäisiä muutoksia, joista taloyhtiöt itse 

vastaavat. Olemassa olevien sopimusten mukainen pysäköintipaikkojen lunastus rakennettavasta 

pysäköintitalosta olisi aiheuttanut taloyhtiöille huomattavia kustannuksia, kun yhden pysäköintipai-

kan rakentamiskustannuksien perusteella määräytyvä hinta voi olla 20 000 - 25000 euroa.  

Asemakaavan toteutuessa Ailakinkadun pohjoispuolen pysäköintialueet poistuvat käytöstä vaiheit-

tain korttelin toteutuksen edetessä. Asemakaavan valmistelun yhteydessä selvitetään rakennusvai-

heen väliaikaisen pysäköinnin mahdollisuuksia. Pysäköintitalon valmistuttua se tarjoaa nykyisiä py-

säköintikenttiä parempaa pysäköinnin laatua ja samalla se kohdistaa pysäköinnistä aiheutuvat ku-

lun kokonaan pysäköinnin käyttäjälle. Samalla kuitenkin pysäköinnin hinta nousee verrattuna aikai-

semmin käytössä olleisiin paikkoihin.  

Asemakaavamuutoksella vähäistä vaikutusta pyöräilyn ja kävelyn reitteihin suunnittelualueella. 

Kortteliin 54 muodostuu Ailakinkadun suuntainen kävelijöille tarkoitettu kulkureitti rakennusten ja 

katualueen väliin.  

 

Ailakinkadun pohjoispuolen pysäköintikentillä on noin 150 autopaikkaa, joista osa on taloyhtiöiden käytettä-

vissä ja yksi alue keskellä korttelia vapaasti kaikkien käytössä. Toukokuussa 2018 otetussa valokuvassa py-

säköintipaikoista on käytössä 53 ja suurin osa autoista on vapaasti käytössä olevalla pysäköintialueella.  

 

Sosiaaliset vaikutukset  

Asemakaavan sosiaaliset vaikutukset ovat kohtalaiset. Asemakaavassa osoitettu rakentamisen 

määrä mahdollistaa laskennallisesti noin 260-330 uutta asukasta. Suunnittelualueen kokonais-

asukasmäärä on noin 1958 (5/2022). Keskustan, Kankaan ja Seppälän alueet ovat työpaikkojen ja 
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palvelujen keskittymiä, ja kaavaratkaisu mahdollistaa asumisen lähellä työpaikkoja ja palveluita. 

Kaava-alueelle voi sijoittua myös vähäisessä määrin työpaikkoja ja liiketilaa, joka mahdollistaa pal-

velujen sijoittumisen alueelle. Laadukas asuinympäristö ja mielenkiintoinen kaupunkikuva tukevat 

sosiaalisesti kestävän ja vetovoimaisen asuinympäristön muodostumista. Kankaalla myös yhteis-

käytössä olevat pihat lisäävät yhteisöllisyyttä.  

Asemakaavan toteuttaminen aiheuttaa alueelle rakentamisaikaisia häiriöitä. Tilanne tasaantuu ra-

kentamisvaiheen päätyttyä. 

 

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset  

Suunnittelualueella uudisrakentamista osoitetaan alueelle, joka kaupungin omistuksessa. Käyttö-

tarkoituksen muutos toimistosta asuinkäyttöön tehdään yksityisen omistuksessa olevalla tontille. 

Uusien maankäyttösopimusperiaatteiden mukaan käyttötarkoituksen muutoksesta ei peritä sopi-

muskorvausta, jos uutta rakennusoikeutta ei synny. 

Kokonaisuudessaan alueen täydennysrakentaminen on yhdyskuntataloudellisesti järkevää ja pe-

rusteltua. Alueen lähiympäristöön on jo toteutettu infrastruktuuri sekä kattava palveluverkko. Alu-

een toteuttaminen edellyttää vähäisiä investointeja uuden kunnallisteknisen verkoston rakentami-

seen ja katualueen muutostöihin (tammirivi). Asemakaavan toteuttamisen edellyttämät yhdyskunta-

taloudelliset kustannukset ovat erittäin maltilliset suhteutettuna asemakaavan mahdollistaman ra-

kentamisen kokonaismäärään. Yhdyskuntataloudellisesti asemakaava ja sen toteuttaminen jatkaa 

Kankaan alueen kokonaistaloudellisesti positiivista kehitystä. 

 

Vaikutukset ilmastoon  

Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen täydennysrakentaminen mahdollistaa rakennetun palvelu-

verkon hyödyntämisen, resurssiviisauden ja sijaintinsa puolesta myös autoriippumattomuuden. 

Hyvä reitistö kävelystä ja pyöräilystä helppoa ja houkuttelevaa. Suunnittelussa ja määräyksissä on 

huomioitu polkupyörien laadukas säilytys. Alueen rakenne on suunniteltu niin, että rakennusten si-

joittelu, kattolappeiden suuntaus ja kattomuodot mahdollistavat aurinkoenergian hyödyntämisen. 

Asemakaavassa on määräyksiä aurinkoenergian hyödyntämisestä, esimerkiksi aurinkopaneelien 

sijoittaminen tulee olla mahdollista etelän, lounaan tai kaakon suuntaisille kattolappeille.  

Aluesuunnitelman osana on kookas yhteispiha ja pysäköintitalossa viherkatto, jotka mahdollistavat 

luonnonmukaisen viivyttämiseen ja imeyttämiseen suunnittelualueella perustuvan hulevesijärjestel-

män. Hulevesien hallinnassa varaudutaan sään ääri-ilmiöihin muun muassa järjestelmän riittävällä 

mitoituksella ja viivytysjärjestelmillä sekä huomioimalla asuinkorttelien alueen pinnantasauksessa 

Ailakinkadun hulevesien tulvareitti korttelin läpi puistoon.  

6 Asemakaavan toteutus 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Asemakaavakartan lisäksi kaavaluonnoksesta on laadittu havainnekuvia, jotka esittävät esimerkin-

omaisesti tavoitellun aluerakenteen ja kortteleiden toteutuksen. Toteutusta ohjaavia suunnitelmia 

laaditaan ja tarkennetaan kaavan ehdotusvaiheessa. 
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Kortteliin 54 laaditaan sitova tonttijako.  

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 

Asemakaavamuutoksen toteuttaminen voi alkaa kaavan tultua voimaan.  

Tavoitteena on aloittaa alueen rakentaminen vuoden 2023 aikana. Jyväskylän kaupunki toteuttaa 

alueelle kadunrakentamisen ja mustaverkon. Alva-Yhtiöt toteuttavat vesihuollon, sähköverkon ja 

kaukolämpö- sekä kaukokylmäverkon alueen rakentamisen myötä. Alueen rakentamisen kokonais-

määrä huomioon ottaen alue tulee toteutumaan vaiheittain ja toteutus tulee kestämään muutaman 

vuoden. Rakentamisen aikatauluun vaikuttaa olennaisesti talouden yleinen tilanne sekä asunto-

markkinoiden tilanne ja kysyntä. Pysäköintitalon toteuttaja on Jyväs-Parkki, ja pysäköintitalon to-

teutukseen vaikuttaa Kankaan pohjoisen alueen rakentuminen. Jyväs-Parkki rakentaa parhaillaan 

uutta pysäköintitaloa Kankaan pohjoisosaan.  

 

 

6.3 Toteutuksen seuranta 

Asemakaavan toteutumista seurataan tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän kaupungin asemakaavoi-

tuksen, rakennusvalvonnan ja yhdyskuntatekniikan sekä muiden asiassa oleellisten viranomaisten 

kanssa. Toteutuksen seurannassa työkaluina on muun muassa maankäytöntoteuttamisohjelma 

KymppiR sekä palveluverkkotyöryhmä. Kankaan alueella toteutuksen seurannassa on omat laatu-

prosessit sekä Kankaan asumisohjelma.  

Asemakaavan toteutuksen seurannassa on erityisesti kiinnitettävä huomiota:  

▪ kaupunkikuvan ja rakennusten arkkitehtuurin korkealaatuisuuteen  

▪ yhteispiha-alueen suunnittelun ja toteutuksen korkealaatuisuuteen (vehreä ilme, monimuo-

toinen kasvillisuus, puustoisuus, laadukkaat materiaalit ja toimintojen luonteva sijoittelu) 

▪ hulevesien hallintaan  

Selvästi kaavan tavoitteista poikkeavista hankkeista on keskusteltava asemakaavoituksen edusta-

jien kanssa.



 

 

 


