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1  TIIVISTELMÄ 
1.1  ASEMAKAAVA 

Kankaan alueen asemakaavoituksen uusi vaihe käynnistetään tavoitteena mahdollistaa 
muutokset piha- ja pelastustiejärjestelyissä sekä suunniteltu korttelin toteutusjärjestys ja 
ryhmärakentamishankkeen toteuttaminen.  

 

1.2  KAAVAPROSESSIN VAIHEET 

Asemakaavan muutos ilmoitettiin vireille sanomalehti Keskisuomalaisessa 02.04.2019. 

Asemakaavaluonnos oli MRL 30§:n mukaisesti nähtävillä 02.04.–16.04.2019 välisen ajan. 

 

Kaavamuutosehdotus oli kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä 28.05.2019. 

Kaavamuutosehdotus oli MRL 65§:n mukaisesti nähtävillä 07.06.-24.06.2019 välisen ajan. 

 

Kaavamuutosehdotus oli kaupunkirakennelautakunnan hyväksymiskäsittelyssä 
06.08.2019. 

 

1.3  ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

Rakentaminen voi alkaa kaavamuutoksen vahvistuttua.  
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2  LÄHTÖKOHDAT 
2.1  SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 

2.1.1  Alueen yleiskuvaus 

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan alueella Jyväskylän keskustan vieressä 
ydinkeskustasta koilliseen Tourujoen itäpuolella ja käsittää aluetta vanhan paperitehtaan 
itäpuolella Paperitehtaankatuun, Hjalmarinkatuun sekä Kankaanpuistoon rajatuen.  Suun-
nittelualue on osa vanhaa tehdasympäristöä, jolle leimallisia ovat punatiiliset vanhat ra-
kennukset sekä korkea tehtaan piippu Tourujoen rantamaisemissa. Suunnittelualueen pin-
ta-ala on 0,3163 ha.  

Paperitehtaan toiminta alueella on lakannut v. 2010. Vanhan paperitehtaan tiloista on ns. 
viimeistelysiipi peruskorjattu opetuskäyttöön. Suunnittelualueella on tehty mittavia purku- 
töitä, kun mm. ns. uusi paperitehdas on kokonaisuudessaan purettu.  

Kankaalla Piipputorin alueella on jo valmiina ensimmäinen pysäköintitalo sekä kymmenen 
asuinkerrostaloa, joista yksi on opiskelijoille ja yhdessä toimii myös vanhusten palvelu- ja 
ryhmäkoti. Rakenteilla on ensimmäinen toimisto- ja liikerakennus ja toinen toimistoraken-
nus on tarkoitus aloittaa kesällä 2019. Rusokinkadun varrelle korttelissa 47 on rakenteilla 
asumisoikeuskohde ja toinen ASO-kohde on lähdössä samaan kortteliin. Lisäksi vanhan 
paperitehtaan etelä osaan puretun rakennusosan tilalle on tulossa rakenteille kaksi asuin-
kerrostaloa. 

 
Kankaan aluetta huhtikuussa 2019. 
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Kankaan Piippurannan aluetta syyskuussa 2018. 

 
Kuva suunnittelualueesta syyskuussa 2018. 
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2.1.2  Luonnonympäristö 

Maisemarakenne, maisemakuva 

Maisemarakenteellisesti suunnittelualue sijaitsee länteen laskevalla rinteellä.  

 
Maisemarakenteellisesti vanha paperitehdas on ”montussa” Tourujoen uoman rannalla. Kaavamuutosalue 
on pääosin puretun Uuden paperitehtaan kohdalla. Alueella on paperitehtaan perustusten purun jäljiltä syvä 
kaivanto.  

 

Luonnonolot ja maaperä 

Suunnittelualueella on ollut osa jo puretusta uudesta paperitehtaasta ja sen tilalla on syvä 
kaivanto. Suunnittelualueella ei ole luontoarvoja. Suunnittelualueen korkein kohta on noin 
+ 98,5 (N2000) ja matalin kohta on uuden paperitehtaan purettujen perustusten tasolla. 

 

Maaperä 

Kankaan alueella on ollut runsaita täyttöjä, joista osa on jo poistettu kunnallistekniikan ja 
esirakentamisenrakentamisen yhteydessä. Alueen rakennettavuus vaihtelee alueen osien 
välillä huomattavasti, mutta maaperä on pääosin hiekkaista silttiä, jonka alla on savista 
silttiä. 

Kankaan paperitehtaan maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuusselvitys on Rambollin 
toimesta (Kankaan paperitehdas maaperän pilaantuneisuusselvitys. Helmikuu 2010. Ram-
boll). Selvityksen johtopäätöksinä Kankaan paperitehtaan alueesta todetaan seuraavaa. 

Suunnittelualueelta ei ole tehty havaintoja maaperän pilaantumisesta purkamisen aikana. 

Kankaan alueen maaperästä on tehty useita tutkimuksia vuosien kuluessa, joita on käytet-
ty lähtötietoina. Osayleiskaavatyön yhteydessä on laadittu kolme selvitystä. 

 

Luonnonsuojelu 

Suunnittelualueella ei ole luontoarvoja. Kaava-alueen ulkopuolella, joen länsipuolella sijait-
see Tourujoen luonnonsuojelualue.  

 

2.1.3  Rakennettu kulttuuriympäristö 

Rakennettu ympäristö 

Rakennetuttua lähiympäristöä hallitsee vanhan voimalaitoksen madallettu punatiilinen 
piippu sekä vanha paperitehdas. Ympäristöstä näkyvät hyvin Taulumäen kirkko sekä rivita-
loasutus Tourujoen ja Vapaaherrantien välissä ja joen korkealla töyräällä oleva vanha 
konttorirakennus ns. Valkoinen talo. Opiskelija-asuntotorni Koas Tower on uusi maamerkki 
Kankaan alueella. 
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Kankaan sydän IIB:n tuleva uudisrakentaminen keskittyy viitteellisesti kuvaan rajatulle alueelle. Taustalla 
näkyy Jyväsjärveä.  Kuva on otettu syyskuussa 2018.  

 

Rakennettu kulttuuriympäristö 

Kankaan tehtaan alue on maakuntakaavassa vaalimisen arvoinen maakunnallisesti, teolli-
suushistoriallisesti, rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas teollisuusympäristö 
Jyväskylän Tourujokivarressa. Osa kaavamuutosalueesta sijoittuu puretun uuden paperi-
tehtaan kohdalle.  

Tehdaskiinteistössä kulttuurihistoriallisesti merkittävimpiä ovat punatiiliset paperitehtaan ja 
puuhiomon rakennukset ja niihin liittyvät oheisrakennukset Tourujoen puoleisella sivustal-
la. Erityisesti Kankaan tehtaan ominaispiirteisiin kuuluu monikerroksinen rakennustapa ja 
tuotantorakentamisen historia, joka näkyy 100 vuoden aikana samalla paikalla toimineen 
ja laajentuneen tehtaan rakennusten ulkoasussa. 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ovat vanhan paperitehtaan ja Valkoisen ta-
lon lisäksi tehtaan porttirakennus ja muuntamo Tourujoen toisella puolella sekä vesivoima-
laitos. Ailakinkadun varrella on kerros- ja palvelutaloasutusta sekä liikerakennuksia. 

  

Yhdyskuntarakenne 
Kaavamuutosalue on Jyväskylän kaupunkikeskustan yleiskaavan mukaista laajentumis-
aluetta ja täydennysrakentamisalueena sen sijainti on strategisesti erinomainen. 
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Kaupunkikuva 
Kankaan alue on kaupunkikuvallisesti täydellisessä muutoksessa. Entinen suljettu teolli-
suusalue on muuttumassa nopeaa tahtia moderniksi asuinalueeksi osana Jyväskylän kau-
pungin keskustaa. Kankaan alueelle tavoitellaan arkkitehtonisesti korkealaatuista kaupun-
kikuvaa, joka on monipuolista ja muodostaa elämyksellisiä tiloja sekä edistää yhteisölli-
syyttä. Sikäli alueelle suunnitteilla oleva ryhmärakentamishanke tukee tätä tavoitetta oival-
lisesti. 

 

Palvelut 
Vanhassa paperitehtaassa, sen korjatussa siipiosassa on tammikuussa 2016 käynnistynyt 
Luova kampus, joka pitää Jyväskylän ammattiopiston, Jyväskylän aikuisopiston ja Huma-
nistisen ammattikorkeakoulun tiloja paperitehtaan siipirakennuksessa. Kaupallisia palvelui-
ta alueelle tarjoaa mm. Vapaaherrantien varressa sijaitseva hypermarket Minimani. Jyväs-
kylän kaupungin keskustan palveluihin on matkaa noin kilometri. Kankaanaukion reunaan 
on rakenteilla toimisto- ja liikerakennus, johon on suunnitteilla pieni elintarvikeliike sekä 
ravintolatiloja. Alueen ensimmäinen päiväkoti on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2019. 

 
Vanhaa paperitehdasta ja sen korjattua siipiosaa. Kankaan alueen ensimmäiset aurinkopaneelit ovat katolla. 

 

Liikenne 
Ajoneuvoliikenne 

Ajoneuvoliikenteelle on sujuva yhteys valtateitä pitkin saavuttaessa Kankaan alueelle sit-
ten etelästä tai pohjoisesta. Ajoyhteys suunnittelualueelle on alkuvaiheessa Rusokinkadun 
kautta. Tehdasalue on ollut aidattuna ja kaikki ajoneuvoliikenne tehdasalueelle on tapah-
tunut Kympinkadun kautta porttirakennuksen ohi. Tehtaan toiminnan aikaan suuri osa raa-
ka-aine ja tuotekuljetuksista on hoidettu kumipyöräliikenteellä. Osalle työntekijöistä on ollut 
lisäksi käytössä pysäköintialue, jolle ajo on tapahtunut suoraan Vapaaherrantieltä. 
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Raideliikenne 

Tehdasalueelle johti vielä hetki sitten teollisuusraide uuden paperitehtaan itäpuolitse, nyt 
se on purettu Vapaaherrantielle saakka. Rautatiekuljetusten osuus on kuitenkin ollut melko 
vähäinen tehtaan toiminnan aikaan. Rautatien käyttö päättyi vuoden 2018 aikana ja kiskot 
on purettu Kankaalta. 

 

Joukkoliikenne 

Joukkoliikennereitit kulkevat alueen eteläpuolitse Tourulantietä pitkin. Matkaa lähimmille 
pysäkeille on n. 500 m Rusokinkadun kautta. Vuonna 2020 on suunnitteilla avata joukkolii-
kennereitti Rusokin-, Paperitehtaan- ja Hjalmarinkadun kautta Minimanin vierestä raken-
nettavan väliaikaisen yhteyden kadun kautta Vapaaherrantielle ja edelleen Merasimen 
kautta Seppälään. 

 

Kevyt liikenne 

Suunnittelualueen viereisessä Kankaanpuistossa kulkee ns. baana, joka on tarkoitettu ja-
lankulun ja nopean pyöräilyn pääreitiksi. Sen rakentaminen on aloitettu Piippurannan alu-
eelta ja Rusokinkadun risteyksessä on toteutettu pyöräilyn kiertoliittymä, jonka keskellä on 
taiteilija Villu Jaanisoon käytetyistä autonrenkaista toteuttama norsutaideteos. 

 
Pyöräilyn kiertoliittymä Rusokinkadun ja baanan risteyksessä. 

Kevyen liikenteen reitit keskustaan kulkevat tällä hetkellä lisäksi Kankaankadun kautta 
Puistokadulle tai Rusokinkadun kautta Tourulantielle sekä baanaa pitkin rantaraitille poh-
joiseen ja länteen/etelään Kinakujan sillan kautta Tourukadulle. 

Tourujoen yli rakennettavaksi suunnitellun sillan kautta voidaan toteuttaa nopeampi ja suo-
rempi yhteys Yliopistonkadun kautta suunnitelluille pyöräilyreiteille, jotka ohittavat ruuhkai-
sen kävelykadun ja palvelevat kevyenliikenteen yhteytenä myös keskustan suuntaan. 
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Työpaikat ja elinkeinotoiminta  

Työpaikkoja on tällä hetkellä n. 80, joista n. 50 Kankaan vanhan paperitehtaan siipiraken-
nuksessa Luovan kampuksen yhteydessä ja lisäksi n. 30 työpaikkaa on palveluasumisen 
yksikössä. Alueelle rakenteilla olevaan toimistotaloon tulee n. 450 työpaikkaa.  Paperiteh-
taan toimiessa työpaikkamäärä oli n. 1100 henkilöä.  

 

Tekninen huolto 

Suunnittelualue on kytkettävissä kunnallisteknisiin verkostoihin Paperitehtaankadun kaut-
ta.  Tontille 1 korttelissa 47 osoitteeseen Paperitehtaankatu 20 on suunniteltu rakennetta-
vaksi kiinteistömuuntamo, josta saadaan kaapeloitua sähköverkkoyhteys myös tontille 13 
AH-tontin 5 kautta. Vesihuollon liittymät tulevat Paperitehtaankadulle. 

 

Maaperän pilaantuneisuus 

Suunnittelualueelle ei ole merkitty ympäristöhallinnon maaperän tilan tietojärjestelmään 
pilaantunutta maa-aluetta.  

 

2.1.4  Maanomistus 

Suunnittelualue on Jyväskylän kaupungin omistuksessa.  
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2.2  SUUNNITTELUTILANNE 

2.2.1  Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

Maakuntakaava  

Alueella on voimassa maakuntavaltuuston 1.12.2017 hyväksymä maakuntakaava, joka on 
tullut voimaan 26.1.2018. Maakuntakaavassa suunnittelualue sijaitsee seudullisesti merkit-
tävässä taajamassa ja on osa maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäris-
töä (kartassa vihreä ympyrä mustalla reunaviivalla).  

 

 
Karttaote maakuntakaavasta 
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Yleiskaava  

Kankaan osayleiskaavassa suunnittelualue on C-2 ja katualuetta. Alueen viereltä kulkee 
nopean pyöräilyn reitti/kevyenliikenteen reitti ja ohjeellinen uomavaraus. Jyväskylän kau-
punginvaltuusto hyväksyi 4.11.2013 Kankaan osayleiskaavan. Osayleiskaava on tullut 
voimaan 17.10.2014. Jyväskylän yleiskaava (Kv hyväksynyt 10.11.2014, voimaan 
25.11.2016) ei ole voimassa Kankaan alueella. 

 

 
Karttaote Kankaan osayleiskaavasta. 
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Asemakaava  

Asemakaavassa alue on AH-, AK- ja AKR- korttelialuetta. Alueen asemakaava on hyväk-
sytty 26.3.2018.  

 

 
Ote ajantasa-asemakaavasta. 

 

KymppiR –ohjelma  

Maankäytön ja palveluiden yhteensovittamiseksi Jyväskylässä laaditaan kerran vuodessa 
KymppiR -ohjelma, joka sisältää maankäytön toteuttamisohjelman kymmeneksi vuodeksi. 
Kankaan alue on mukana KymppiR2017-ohjelmassa. Kankaan alue on keskeinen osa Jy-
väskylän KymppiR-maankäytön toteuttamisohjelmaa. Kankaan vuosittaisen asuntotuotan-
non osuus on arviolta 15 % kaupungin kerros- ja rivitaloasuntotuotannosta.  

Rakennusjärjestys 
Jyväskylän kaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden rakennusjärjestyksen 
8.12.2008 (97§) ja se tuli voimaan 1.1.2009. Rakennusjärjestystä tarkistettiin kaupungin-
valtuustossa 12.12.2016/100 ja se tuli voimaan 1.1.2017. 
http://www.jyvaskyla.fi/rakennus/rakennusjarjestyksenmuutos 

 

Pohjakartta 
Pohjakartta (kaavanpohjakartta) on Jyväskylän kaupungin tonttituotannon laatima ja se 
täyttää kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset. Pohjakartta on tarkistettu 7.3.2019.   
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Kilpailut 

Suunnittelualueesta ympäristöineen on järjestetty arkkitehtuurikilpailu, Jyväskylän Kan-
kaan entisen tehdasalueen sydänkortteleiden yleinen arkkitehtuurikilpailu. Kilpailutyön voit-
tajat olivat mukana alueen jatkosuunnittelussa. 

 

Sydänkortteleiden yleisen arkkitehtuurikilpailu  

Yleisen arkkitehtuurikilpailun järjestäjä oli Jyväskylän kaupunki yhteistyössä Kankaan kehi-
tysyhtiön kanssa. Kehitysyhtiön osakkaita ovat Skanska Oy, YIT Rakennus Oy ja Jyväs-
Parkki Oy. Kilpailu oli yleinen suunnittelukilpailu ja se oli avoin kaikille.  

Sydänkortteleiden yleisen arkkitehtuurikilpailun voitti ehdotus ”Kankaan kaupunkipuutarhat”. 
Se oli yksi kilpailun vaikuttavimmista ehdotuksista. Kaupunkirakenne on looginen, yhtenäi-
nen ja tasapainoinen. Paperitehtaankadun kaarevuuden tavoitteet on onnistuneesti muo-
kattu johdonmukaisesti vastaamaan suunnitelman henkeä. Kaupunkirakenteeseen on ripo-
teltu sopivalla taajuudella kohokohtia. Pienellä viillolla tehty aukio keskustakorttelien välis-
sä paljastaa huutelematta kaupunginosan ydintä. Kankaanaukio ja sinne johdattelevat reitit 
ovat onnistunut esimerkki tasoerojen luontevasta hyväksikäytöstä. Aukioon liittyvät raken-
nukset ja niiden kivijalkoihin sijoitetut tilat täydentävät kaupunginosan ytimen tasapai-
noiseksi kokonaisuudeksi. 

 

 
Sopivasti ärsyttävä, omaleimaisen kiinnostava rakennusten arkkitehtuuri maustaa tasapainoisen harkittua 
kaupunkirakennetta. Ehdotus ”Kankaan kaupunkipuutarhat”. 

 

Asuntokorttelien pihojen mitoitus on sopivalla tavalla kaupunkimaisen tiivis. Useimpia mui-
ta ehdotuksia vaivaava ahtauden tuntu loistaa poissaolollaan. Taitavalla rakennussuunnit-
telulla on oma osuutensa kaupunkitilojen muodostamisessa. Valittu asuinrakennuksen 
runkosyvyys on ilmeisen harkittua. Metri pois rakennuksen rungosta tuo metrin ja toisenkin 



14:067 / KANKAAN SYDÄN IIB ASEMAKAAVAN MUUTOS / ASEMAKAAVASELOSTUS 01.04.2019; 13.05.2019; 09.07.2019 (17) 

 

KAAVOITUS 
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 
KAAVOITUS 
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 

lisää korttelipihalle. Osa asuinrakennuksista herättää halun nähdä ne toteutettuina. Pihoja 
ja tiloja kuvaavasta aineistosta huokuu paneutunut innostus asumisen ja kaupunkiraken-
tamisen kaikkiin puoliin. 

 

 
”Kankaan kaupunkipuutarhat” on omalla järkähtämättömällä tavallaan näennäisen vaatimaton, vanhaa kiin-
nostavalla tavalla kunnioittava ja esiin nostava. Uudisrakennukset edustavat omaa aikakauttaan huutelemat-
ta. Kuiskaaminen on usein huutelua vaikuttavampaa. Ehdotus ”Kankaan kaupunkipuutarhat”.  
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Selvitykset 

Asemakaavan muutos pohjautuu Kankaan osayleiskaavatyön yhteydessä tehtyihin selvi-
tyksiin ja kaavarunkoon. Tärkeimmät osayleiskaavan selvitykset löytyvät netistä oheisesta 
linkistä: 

http://www2.jkl.fi/kaavakartat/Kankaan_osayleiskaava/Kankaan_osayleiskaavan_selvityks
et.pdf  

 

Tätä kaava-aluetta koskien ei ole ollut tarvetta laatia lisäselvityksiä, koska alueella ei ole 
kasvillisuutta eikä luontoarvoja ja purkutöiden yhteydessä ei ole tullut esille pilaantuneita 
maita. Alueelle ei kantaudu liikennemelua. Alueella on voimassa tuore asemakaava, johon 
nähden muutos on vähäinen. 

 

 
Suunnittelualue v. 2017 
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3  ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  
3.1  ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE 

Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty Jyväskylän kaupungin aloitteesta. Tavoitteena on 
asemakaavan muutoksella mahdollistaa korttelialueen rakentamisjärjestyksen muutos ja 
piha- ja pelastustiejärjestelyjen tarkentaminen ja ryhmärakentamishankkeen toteutuminen 
alkuperäistä hanketta hiukan suurempana.  

 

3.2  SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN 

Kaavamuutokseen on päätetty ryhtyä Kankaan ohjausryhmän kokouksessa 6.2.2019 ja 
muutos on käynnistetty Jyväskylän kaupungin aloitteesta. 

 

3.3  OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 

3.3.1  Osalliset 

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa 
suunnittelussa käsitellään (MRL 62§). Tässä asemakaavan muutoksessa osallisia ovat: 

Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät, asukkaat ja muut toi-
mijat 

Viranomaiset: 

Jyväskylän Energia Oy / Kaukolämpö 

Jyväskylän Energia Oy / Vesi 

JE-Siirto Oy 

Kaupunkisuunnittelu ja Maankäyttö 

Rakentaminen ja ympäristö 

Liikenne ja viheralueet 

 

3.3.2  Vireilletulo 

Kankaan sydän IIB asemakaavan muutos ilmoitettiin vireille 2.4.2019 sanomalehti Keski-
suomalaisessa.  
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3.3.3  Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Kaavamuutostyön yhteydessä ei ole tullut esiin tarvetta pitää yleisötilaisuutta.  

 

3.3.4  Viranomaisyhteistyö 

Kaavan laadintaan ei liity sellaisia valtakunnallisia, seudullisia tai muita keskeisiä tavoittei-
ta, joiden selvittämiseksi viranomaisneuvottelu kaupungin ja Keski-Suomen ELY- keskuk-
sen kesken tulee järjestää. (MRL 66 § 2 mom.) 

 

3.4  ASEMAKAAVAN TAVOITTEET 

3.4.1  Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 30.11.2000. Valtakunnal-
liset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.6.2001. Valtioneuvosto päätti valtakunnallis-
ten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta 13.11.2008. Tarkistetut tavoitteet tulivat 
voimaan 1.3.2009. Keskeiset tarkistukset koskivat yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja 
alueidenkäytön energiaratkaisuja. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 

1. toimiva aluerakenne  

2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu  

3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat  

4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto  

5. Helsingin seudun erityiskysymykset  

6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.  

 

Valtioneuvoston päättämissä valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on yhtenä eri-
tyistavoitteena eheytyvä yhdyskuntarakenne, jolla tarkoitetaan, että asuin-, työpaikka- tai 
palvelutoimintojen alueita ei sijoiteta irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta, 
jolloin henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen, ja että hyödynnetään 
olemassa olevia yhdyskuntarakenteita. Kaavamuutosalue on osa alueen yhdyskuntara-
kennetta eheyttävää suunnitelmaa. Elinympäristön laatua ja ilmastonmuutoksen hillintää 
palvelee alueen sijainti palveluihin, joukkoliikennereitteihin ja kevyen liikenteen reitteihin 
nähden edullisella paikalla. 

Erityistavoitteissa on myös edellytetty, että alueiden käytössä varmistetaan valtakunnalli-
sesti merkittävien kulttuuriympäristöjen arvojen säilyminen. 
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Kaupungin asettamat tavoitteet 
Asemakaavan muutos jatkaa kaupunkikuvallisesti korkealaatuista asuntorakentamista 
Kankaan Laatuaapisen periaatteiden mukaisesti. Sydänkortteleiden asuntorakentamisen 
uusin vaihe mahdollistaa aidon ryhmärakentamishankkeen toteutumisen Kankaan alueelle 
ja vastaa siten yhteisöllisyyden tavoitteeseen. Rakennus on tarkoitus toteuttaa puusta, 
joka tukee kaupungin tavoitteita puurakentamisen lisäämisestä. 

 

Suunnittelutilanteesta ja alueen olosta johdetut tavoitteet 
Suunnittelualueelta lähiympäristöineen ja sen viereisestä puistokehästä on järjestetty kaksi 
arkkitehtuurikilpailua, Jyväskylän Kankaan entisen tehdasalueen sydänkortteleiden yleinen 
arkkitehtuurikilpailu ja Kankaanpuiston sekä Kankaanrannan sillan suunnittelukilpailu. 
Kummankin kilpailutyön voittajat ovat olleet mukana alueen jatkosuunnittelussa ja työ ete-
nee tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän kaupungin asemakaavoituksen ja katusuunnittelijoi-
den kanssa. 

 

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 

Alueen läheisyydessä sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat tehtaan piippu sekä ka-
navarakenteet ja vanha paperitehdas on suojeltu asemakaavalla. Tämän alueen rakenta-
misella ei ole suoraan vaikutusta suojeltuihin rakennuksiin ja rakennelmiin. 

 

 

Kankaan sydänalueen yleissuunnitelma. (Kankaan I. vaiheen yleissuunnitelma. Jyväskylän 
kaupunki, Jyväskylän Kangas, A-insinöörit ja WSP.) 
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Alueen rakenne on suunniteltu siten, että se vähentää henkilöautoliikenteen tarvetta ja luo 
edellytyksiä toimivalle, nopealle ja turvallisille jalankulku- ja pyöräilyreiteille. Alueen käve-
lymyönteisyyttä korostetaan viihtyisällä ympäristöllä. 
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3.4.2  Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Osallisten tavoitteet 

Ennen Kankaan osayleiskaavaprosessin käynnistymistä, Kaupungin Kangas-projektissa 
haettiin kaupunkilaisten ideoita ja unelmia alueen tulevaisuudesta. Yksi osallistumispro-
sessin teemoista on Sydän, jossa yhdistyvät palvelut asuminen ja työpaikat. Sydämeen 
tiivistyy tarve monimuotoisuudesta, yhteisöllisyydestä ja elävyydestä Kankaalla. 

 

Asemakaavan laadulliset tavoitteet 
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3.5  ASEMAKAAVALUONNOS 

3.5.1  Sydänkortteleiden tarkasteluja 

 

 

Kankaan Sydänkortteleiden asumiskehän suunnittelu. Työkokous 10.5.2017. Schauman 
Nordgren Architects. 
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Kankaan Sydänkortteleiden asumiskehän suunnittelu. Työkokous 10.5.2017. Schauman 
Nordgren Architects. 
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3.5.2  Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet 

Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 

Asemakaavan muutosluonnoksesta on pyydetty lausunnot viranomaisilta. Asemakaava-
luonnos oli nähtävillä 02.04.-16.04.2019 ja siitä on saatu 2 lausuntoa ja ei yhtään mielipi-
dettä. Lausunnon antoi Jyväskylän Energia Oy ja siinä todettiin tontin 13 vesihuollon liitty-
mispisteiden olevan Paperitehtaankadun varressa. Liikenne- ja viheralueet - yksikön lau-
sunnossa ei ollut huomauttamista. 

 

3.5.3  Asemakaavaan nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset 

Asemakaavan muutosehdotus 

Asemakaavan muutosehdotuksen kaavakarttaan on tehty luonnosvaiheen jälkeen vähäisiä 
muutoksia. Selostusta ja sen liiteaineistoja on täydennetty. 

 

3.54 Ehdotusvaiheen palaute (lausunnot ja muistutukset) ja vastineet/ huo-
mioon ottaminen 

Asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 7.6.-24.6.2019. Kaavasta saatiin kaksi lausun-
toa, joissa ei ollut huomauttamista. Keski-Suomen pelastuslaitos ei antanut lausuntoa. 
Muistutuksia ei jätetty.  
 
 
3.6 Hyväksymisvaihe 

Asemakaavaehdotukseen on tehty nähtävilläolon jälkeen seuraavat muutokset: 
- rakennusoikeutta on pienennetty 100 k-m2, koska hanketta on pienennetty 
- julkisivumääräyksiä on muutettu 
- asemakaavaselostusta on muutettu vastaavasti ja täydennetty mm. ehdotusvaiheen 

kuvauksella  
Muutokset eivät ole oleellisia, eivätkä aiheuta asemakaavaehdotuksen uudelleen nähtävil-
lepanoa. 
 

 

4  ASEMAKAAVAN KUVAUS 
4.1  KAAVAN RAKENNE 

Asemakaavan perusrakenne noudattaa pääpiirteissään osayleiskaavaratkaisua. 

Asemakaavan muutoksella alueelle muodostuu kortteliin 47 yksi asuinkerrostalojen, rivita-
lojen ja kytkettyjen pientalojen (AKR) tontti sekä yksiyhteiskäyttöpihaa (AH).  

Kaavamuutosalueen kerrosluku on III. Autopaikat on järjestettävä Kankaan yleisiin pysä-
köintilaitoksiin. Liikuntaesteisten pysäköintiä ja huoltoliikennettä varten tulee järjestää vä-
hintään 1 autopaikka/rakennus rakennusten sisäänkäyntien läheisyyteen. 
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4.1.1  Mitoitus 

Suunnittelualueen laajuus on 0,3163 hehtaaria. Asumisen rakennusoikeutta kaavamuu-
tosalueelle tulee yhteensä 1000 kerrosalaneliömetriä ja lisäksi 75 kerrosalaneliömetriä yh-
teiskäyttöistä tilaa. Kun suunnittelualueelta poistuu yksi asuinkerrostalon tontti, vähenee 
rakennusoikeus alueella 1500 kerrosalaneliömetriä. 

 

4.1.2  Palvelut 

Alue tukeutuu Jyväskylän keskustan palveluihin sekä tulevaisuudessa myös Kankaan alu-
een omiin palveluihin. Myös Seppälän kaupalliset palvelut ovat lähellä. 

 

4.2  YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN  

Rakennukset noudattavat korttelialueen selkeitä ja kappalemaisia monoliittisia perusmuo-
toja, vaikka julkisivumateriaali puu poikkeaakin korttelin muiden rakennusten tiilipinnasta.  
Kaavamuutosalueen kerrosluku on III ja sen yli aukeaa korttelin muista rakennuksista mai-
semia puistokehälle. 

 

4.3  ALUEVARAUKSET 

4.3.1  Korttelialueet 

Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue AH 

Kankaan alueella rakennusten omat tontit ovat melko pieniä ja pääosa asumista palvele-
vista oleskelu- ja leikkialueista toteutetaan yhteiskäyttöisille piha-alueille, jotka voidaan 
rakentaa erilaisten teemojen mukaan palvelemaan erilaisia käyttäjien tarpeita.  

AH-korttelialueelle tulee laatia pihasuunnitelma. Pihasuunnitelman tulee laatia ammattitai-
toinen ja kokenut pihasuunnittelija, esim. maisema-arkkitehti tai suunnitteluhortonomi. Alu-
eelle laadittua yleissuunnitelmaa tulee noudattaa pohjana ulko- ja katutiloja sekä viheralu-
eita suunniteltaessa. 
 
AH- korttelialue tulee toteuttaa viihtyisinä ja korkealuokkaisina. Alueen rakenteissa käytet-
tävien materiaalien tulee olla muun kokonaisuuden (rakennukset ja ympäristö) kanssa yh-
teensopivia ja ympäristöön soveltuvia. Eri pintamateriaaleja tulee käyttää innovatiivisesti.  
 
AH- korttelialueelle saa sijoittaa viereisten asuinrakennusten polkupyöräpaikkoja, polku-
pyörien säilytystiloja enintään 50 % sekä ja kylmiä varastotiloja ja huolto-, pelastusteitä. 
AH-korttelialueelle saa sijoittaa myös liikuntaesteisiä ja huoltoliikennettä varten osoitettava 
autopaikka 1 autopaikkaa/rakennus. AH- korttelialueelle on mahdollista sijoittaa myös jä-
tepiste syväkeräysjärjestelmää varten. 
 
 
Asuinkerrostalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue AKR 

 
Korttelin 47 tontille 13 on mahdollista sijoittaa kolmikerroksinen asuinrakennus, johon on 
mahdollista sijoittaa myös kaksi tai useampikerroksisia asuntoja. Tontille on tarkoitus ra-
kentaa myös yhteiskäyttöisiä tiloja enintään 75 kerrosalaneliömetriä, kuten saunatiloja se-
kä sisäoleskelutiloja.  
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Rakennusoikeutta on 1000 k-m2 + 75 k-m2 ja kerrosluku III. 

Asuinrakennus on tarkoitus toteuttaa puusta myös runkorakenteiden osalta. 

Korttelissa 47 muuntamot tulee toteuttaa maanpäällisinä kiinteistömuuntamoina. 

 

4.3.2  Muut alueet 

Ei muita aluemääräyksiä. 

 

4.4  KAAVAMERKINNÄT JA – MÄÄRÄYKSET 

Kaavamerkinnät ilmenevät liitteenä olevalta kartalta. 

 

4.5  KAAVAN VAIKUTUKSET  

Vaikutusten arviointi tulee pohjautumaan pääasiassa olemassa oleviin selvityksiin. Alueel-
le on hyväksytty oikeusvaikutteinen osayleiskaava (voimaan 17.10.2014), jonka yhteydes-
sä on laadittu kattavat selvitykset. 

 

4.5.1  Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun kulttuuriympäris-
töön ja kaupunkikuvaan 

Asemakaavan muutos tiivistää ja eheyttää yhdyskuntarakennetta valtakunnallisten aluei-
denkäyttötavoitteiden mukaisesti.  

Kaavamuutoksella ei ole suoraan rakenteellisia vaikutuksia arvokkaaksi luokiteltuun van-
haan rakennettuun kulttuuriympäristöön.  

 

4.5.2  Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön  

Alueen rakentamisella ei ole suoria vaikutuksia luontoon. 

 

4.5.3  Vaikutukset liikenteeseen 

Vaikutukset liikenteeseen ovat vähäisiä. Tontille ajo tapahtuu Paperitehtaankadulta yhteis-
käyttöisen pihan kautta. Kun kaavamuutoksella alueelta poistuu yksi kerrostalo, vaikutuk-
set liikenteeseen vähenevät jonkin verran. 

 

4.5.4  Muut vaikutukset 

Vaikutukset talouteen 

Poistuvan rakennusoikeuden osalta vaikutukset ovat negatiivisia. Alueen rakentamisen 
mahdollistuminen aikaisemmin, lisää tuloja nopeammin. 

 

4.6  YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT 

Alueelle ei kohdistu ympäristöstä esim. liikennemelua. 
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4.7  NIMISTÖ 

Kaavamuutoksella ei tule muutoksia nimistöön alueella. 

 

5  ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
5.1  TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT 

 

 
Pelastustiesuunnitelma koko korttelissa 47. Schauman Nordgren Architects 6.9.2017. 

Pelastustiesuunnitelma muuttuu, kun yksi rakennusmassa poistuu alueelta tällä uusimmal-
la kaavamuutoksella. Mutta lisätila tontin 11 kohdalla auttaa pelastustien ja nostopaikan 
sijoittamisessa, siten että se ei sijoitu rakennusalalle. Pelastusteitä ei ole tarkoitus tehdä 
puiston puolelle. 
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Ryhmärakentajien asuinrakennuksen ja pelastusteiden sijainti. 
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5.2  TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS 

Rakentamisen on tarkoitus alkaa vuoden 2019 aikana. 

 

5.3  TOTEUTUKSEN SEURANTA 

Asemakaavan laajennuksen ja muutoksen toteutumista seurataan tiiviissä yhteistyössä 
Jyväskylän kaupungin asemakaavoituksen, rakennusvalvonnan sekä liikenne- ja viheralu-
eet -vastuualueen kanssa. 

Asemakaavan toteutuksen seurannassa on erityisesti kiinnitettävä huomiota: 

 alueen kaupunkikuvaan ja rakennusten arkkitehtuuriin 

 julkisivumääräysten toteutumiseen 

 yhteiskäyttöpihojen toteuttamiseen kaavan hengen mukaisesti 

 yleisten alueiden ja erityisesti Kankaan puiston toteutukseen 

Kaavan tavoitteista poikkeavista hankkeista on keskusteltava kaavoituksen edustajien 
kanssa. 
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

KANKAAN SYDÄN IIB ASEMAKAAVAN MUUTOS 
ASEMAKAAVAN MUUTOS 14. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 47 TONTEILLE 7, 9 ja 10  

 
Kaavatunnus 14:067 

 
 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 63 § 1 momentin 
mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia kaavan 
tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen 
suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenet-
telyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 
 
        

 
 
1. Kaava-alueen sijainti 
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kankaan 
alueella noin kilometrin etäisyydellä Jyväskylän 
kaupungin keskustasta koilliseen Tourujoen itä-
puolella vanhan paperitehtaan tuntumassa. 
Suunnittelualueen laajuus on noin 0,32 hehtaaria, 
ja aluerajausta tarkistetaan tarvittaessa. 
 
2. Suunnittelutehtävän määrittely sekä tavoit-
teet  
Kankaan sydän alueen asemakaavan muutoksen 
tavoitteena on mahdollistaa ryhmärakentamis-
hankkeen toteuttaminen ja päivittää   yhteispihan 
järjestelyt.  Alue on kaupungin omistuksessa. 
Sitova tonttijako hyväksytään asemakaavan yh-
teydessä. 
 
3. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset 
ja aiemmat suunnitelmat  
 
Kaavoitustilanne: 
Maakuntakaava  
Alueella on voimassa maakuntavaltuuston 
1.12.2017 hyväksymä maakuntakaava, joka on 
tullut voimaan 26.1.2018. Siinä suunnittelualue on 
keskustatoimintojen aluetta (C).    
 
Kankaan osayleiskaavassa suunnittelualue on C-
2 aluetta. Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväk-
syi 4.11.2013 Kankaan osayleiskaavan. Osayleis-
kaava on tullut voimaan 17.10.2014.  

 
Jyväskylän yleiskaava (Kv hyväksynyt 
10.11.2014, voimaan 25.11.2016) ei ole voimassa 
Kankaan alueella. 
 
Alueen asemakaava on hyväksytty 26.03.2018. 
Asemakaavassa alue on AH-, AK- ja AKR-aluetta 
korttelialuetta. 
 
Muut suunnitelmat ja selvitykset sekä tehdyt 
päätökset: 
 
Suunnittelualueen nykytilanne: 
Muutosalue kuuluu kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaaseen Kankaan paperitehtaan tehdasaluee-
seen. Alueen läheisyydessä on suojeltu vanha 
paperitehdas. Muutosalueella sijainneet uuden 
paperitehtaan osat on purettu ja puretun osan 
kohdalla suunnittelualuetta on syvä kaivanto.  
 
Kaava-alueella ei ole palveluja, mutta vanhan 
paperitehtaan siipiosassa toimii Jyväskylän am-
mattiopisto, Jyväskylän aikuisopisto ja Humanisti-
nen ammattikorkeakoulu (Luova kampus) ja kun-
tosali Liikku. Julkiset palvelut mm. päiväkoti, kou-
lut ja terveyskeskus sijaitsevat Tourujoen länsi-
puolella Jyväskylän keskusta-alueella. Uusi yksi-
tyinen päiväkoti on rakenteilla Ailakinkadun varrel-
le ja Kankaanaukion reunaan on tulossa liiketilaa. 
Lähimmät kaupalliset palvelut ovat nyt Vapaaher-
rantien ja Tourulantien varrella. Alueella ei ole 
luontoarvoja. 
 
4. Maankäyttö- tai muut sopimukset 
Sopimukset on laadittava tarvittavilta osin. 
 
5. Osalliset 
Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava 
saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomai-
set ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään (MRL 62§). Tässä asemakaavan muu-
toksessa osallisia ovat: 
 
Viranomaiset: 
Jyväskylän Energia Oy / Kaukolämpö 
Jyväskylän Energia Oy / Vesi 
JE-Siirto Oy 
Liikenne ja viheralueet 
Rakentaminen ja ympäristö 
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 
Keski-Suomen Pelastuslaitos 
 
 

Janatutu
Konekirjoitusteksti
LIITE  1.

Janatutu
Konekirjoitusteksti
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6. Viranomaisyhteistyö 
Kaavan laadintaan ei liity sellaisia valtakunnallisia, 
seudullisia tai muita keskeisiä tavoitteita, joiden 
selvittämiseksi viranomaisneuvottelu kaupungin ja 
Keski-Suomen ELY-keskuksen kesken tulisi jär-
jestää. (MRL 66 § 2 mom.) 
 
7. Vaikutusalue 
Asemakaavan muutoksen vaikutusalueena on 
lähiympäristö.  
 
8. Selvitettävät vaikutukset ja laadittavat lisä-
selvitykset sekä vaikutusten arvioinnin mene-
telmät 
Asemakaavan vaikutuksia arvioidaan suunnittelun 
kuluessa. MRL 9 §:n mukaisesti kaavaa laaditta-
essa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunni-
telman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mu-
kaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, 
kulttuuriset ja muut vaikutukset. Kaavan arviointi-
työssä tullaan paneutumaan MRA 1 §:n mukai-
sesti merkittäviin vaikutuksiin, joita tässä asema-
kaavahankkeessa alustavan tarkastelun perus-
teella ovat: 
- vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen  
- vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön 
- vaikutukset kaupunkikuvaan 
- vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
- vaikutukset liikenteeseen 
 
Vaikutusten arviointi tulee pohjautumaan pääasi-
assa olemassa oleviin selvityksiin. Alueelle on 
hyväksytty oikeusvaikutteinen osayleiskaava, 
jonka yhteydessä on laadittu kattavat selvitykset 
ja asemakaava v. 2018. Arvioinnin tekee kaavoit-
taja yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa. 
Myös osallisilla on oikeus osallistua kaavan vaiku-
tusten arviointiin. 
 
9. Alustava aikataulu ja osallistuminen 
Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmiste-
luun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta 
mielipiteensä. Viranomaisilta ja tarvittavin osin 
myös muilta tahoilta pyydetään erilliset lausunnot 
kaavan ehdotusvaiheessa. 
 
Kaavaluonnoksen valmistelu (kevät 2019) 
Kaavoittaja suunnittelee asemakaavaluonnoksen. 
Tätä varten hän kerää tarvittavat tiedot sekä neu-
vottelee tarvittaessa osallisten, viranomaisten ja 
asiantuntijoiden kanssa. 
Osallistuminen: Kaavan vireille tulosta tiedote-
taan sanomalehti Keskisuomalaisessa sekä kaa-
voituksen www-sivuilla. Kaavoittajaan voi ottaa 
yhteyttä kirjallisesti tai suullisesti. 
 
Luonnosvaihe (kevät 2019) 
Kaavaluonnos asetetaan nähtäville MRA 30§:n 
mukaisesti, jotta osallisilla on mahdollisuus lausua 
mielipiteensä luonnoksesta. 

Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotetaan 
Keskisuomalaisessa sekä kaavoituksen www-
sivuilla. Kaavaluonnos pidetään nähtävillä Raken-
tajantalon palvelupiste Hannikaisessa. Mielipi-
teensä voi ilmoittaa kirjallisesti tai suullisesti kaa-
voittajalle. Mielipiteistä tehdään kooste, joka liite-
tään kaavaselostukseen. 
 
Ehdotusvaihe (kesä 2019) 
Kaavaluonnoksesta saatu palaute otetaan huomi-
oon kaavaehdotusta laadittaessa. Kaupunkira-
kennelautakunta asettaa kaavaehdotuksen näh-
täville 14 päivän ajaksi. 
Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotetaan 
Keskisuomalaisessa ja kaavoituksen www-
sivuilla. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä Kivääri-
tehtaankatu 6, ovi A1 toimivassa palvelupiste 
Hannikaisessa. Kaavaehdotuksesta annetut muis-
tutukset tulee osoittaa kaupunkirakennelautakun-
nalle ja toimittaa kirjallisena kaupungin kirjaa-
moon. Muistutuksista tehdään kooste, joka liite-
tään kaavaselostukseen. Kunnan perusteltu kan-
nanotto toimitetaan niille muistutuksen tehneille, 
jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa. Kannanotto 
toimitetaan kaupunkirakennelautakunnan hyväk-
symisvaiheen käsittelyn jälkeen. 
 
Hyväksymisvaihe (syksy 2019) 
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyy kaava-
muutosehdotuksen. 
Osallistuminen: Hyväksymispäätöksestä kuulu-
tetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Kau-
punginvaltuuston päätöksestä voi valittaa Hä-
meenlinnan hallinto-oikeuteen (MRL 191 §). 
Asemakaavan voimaan tulosta kuulutetaan Kes-
kisuomalaisessa ja kaupungin www-sivuilla. 
 
10. Yhteystiedot 
 
Pirjo Heinänen, suunnitteluarkkitehti 
 
Jyväskylän kaupunki 
Asemakaavoitus 
Postiosoite PL 233, 40101 Jyväskylä 
Käyntiosoite Kivääritehtaankatu 6 (F-rappu, 3. krs) 
Puh.  (014) 266 5033 
email pirjo.heinanen@jyvaskyla.fi  
internet www.jyvaskyla.fi/kaavoitus 

 

 
 
Viistokuva suunnittelualueesta 09.2018.  
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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA ‐MÄÄRÄYKSET:

Asuinkerrostalojen, rivitalojen ja kytke�yjen pientalojen kor�elialue.

Asumista palveleva yhteiskäy�öinen kor�elialue. Jokainen kor�eli tulee
toteu�aa omalla teemalla erillisen suunnitelman mukaises�. Alueelle saa
sijoi�aa polkupyöräkatoksia ja keveitä piharakennuksia rakennusoikeuden
lisäksi. Ajo tonteille on salli�u kor�elialueen kau�a. Kor�elialueelle saa
sijoi�aa putkilinjoja.

3 m kaava‐alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 

Kor�elin, kor�elinosan ja alueen raja.

Osa‐alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa‐alueen raja. 

Ton�n raja.

Kaupunginosan numero.

Kor�elin numero. 

Ton�n numero. 

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. 

Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoi�aa asuinkerrosalan neliömetrimäärän
ja jälkimmäinen luku asukkaiden yhteiseen käy�öön vara�avan kerrosalan
neliömetrimäärän. 

Roomalainen numero osoi�aa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun. 

Rakennusala. 

Merkintä osoi�aa rakennuksen sivun, jolla tulee olla suora uloskäyn�
porrashuoneista. 

Ohjeellinen yhteiskäy�öistä jä�eiden keräilypiste�ä varten vara�u alueen
osa. Alueelle saa sijoi�aa jä�een syväkeräysas�oita.

PYSÄKÖINTI JA LIIKENNE

Pysäköin�paikat on osoite�ava Kankaan alueen yleisiin pysäköin�laitoksiin.
Liikuntaesteisten pysäköin�ä ja huoltoliikenne�ä varten tulee järjestää �laa
rakennusten sisäänkäyn�en läheisyyteen vähintään 1 autopaikkaa/rakennus,
jotka saa sijoi�aa myös AH‐ kor�elialueelle ja katualueelle. Nämä autopaikat
lasketaan mitoituksen mukaisiin pysäköin�paikkoihin.

Pysäköin�paikkoja on vara�ava vähintään  seuraavas�: 
‐ 1 autopaikka 140 asuinkerrosalaneliömetriä koh� 

Polkupyörien säilytyspaikkoja on rakenne�ava vähintään seuraavas�: 
‐ 1 polkupyöräpaikka 50 asuinkerrosalaneliömetriä koh� 

Polkupyöräpaikkojen on oltava helpos� käyte�äviä ja vähintään puolet on
oltava kate�uja �loja. Polkupyörien säilytys�loja saa rakentaa rakennusalan
ulkopuolelle tonteilla. 

RAKENTAMISTAPA

Uudisrakentamisen tulee olla arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvaltaan
korkealaatuista. Rakennusten tulee ilmentää modernia yksiaineista
arkkitehtuuria. 

Monolii�sten uudisrakennusten  on oltava perusmuodoltaan selkeitä ja
kappalemaisia.

Rakennusten ka�omuoto ei saa olla tasaka�o. Asuinrakennusten ka�ojen
tulee olla harja‐, pulpe�‐ tai aumaka�oja kaltevuudeltaan 20‐40 asteen
kulmassa. Harjan suunnan tulee olla ensisijaises� itä‐länsisuuntaises�. Etelän
suuntaisille ka�opinnoille tai seinille tulee olla mahdollista sijoi�aa
aurinkopaneeleja. Katemateriaalin tulee olla väriltään ja sävyltään
mahdollisimman lähellä väriä, jota on käyte�y rakennuksen päätyjen
päävärinä.

Rakennusten julkisivujen tulee olla puuta. Myös runkorakenteena suositellaan
käyte�ävän puuta.

Rakennukset tulee sopeu�aa olemassa oleviin maaston muotoihin.
Rakennusten näkyvä sokkeliosuus ei saa ulo�ua yhtä metriä korkeammalle
maan pinnasta. Näkyvä sokkeli tulee toteu�aa samaan sävyyn kuin muu
julkisivu.

Rakennuksiin ei sallita ilmastoin�‐ ja konehuoneita tai muuta vastaavia
vesika�olinjan yläpuolelle. Ne tulee integroida  osaksi rakennusmassaa.
Asuinrakennuksen rungon sisään rakennetut ilmastoin�konehuoneet tai muut
vastaavat voidaan rakentaa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi.

Parvekkeet tulee pääsääntöises� rakentaa sisäänvede�yinä. Ulokkeina ja/tai
ripuste�uina rakennetut parvekkeet saavat yli�ää rakennusalan tai ton�n
rajan. Parveketorneja ei sallita. 

Piharakennusten ja polkupyörä yms. katosten julkisivumateriaalin tulee olla
puu ja/tai paikalla muura�ua �iltä. Rakennuksiin ja/tai katoksiin tulee tehdä
viherka�o.

PIHA‐ALUEET JA MAASTONMUOTOILU

AH‐ kor�elialueelle tulee laa�a pihasuunnitelma. Pihasuunnitelman tulee laa�a
amma�taitoinen ja kokenut pihasuunni�elija, esim. maisema‐arkkiteh� tai
suunni�eluhortonomi. Pihasuunnitelma on liite�ävä
rakennuslupa‐asiakirjoihin.

AH‐ kor�elialueelle saa sijoi�aa viereisten asuinrakennusten
polkupyöräpaikkoja ja polkupyörien säilytys�loja enintään 50 % sekä kylmiä
varasto�loja ja huolto‐, pelastus‐ ja ton�lle ajoteitä. Varastot saa toteu�aa
rakennusoikeuden lisäksi.

Rakennuksen ja ton�n rajan väliin jäävä alue on istute�ava tai päällyste�ävä
kivellä. Ton�eja ei saa aidata. Rakenteellisten aitojen tulee lii�yä rakennusten
arkkitehtuuriin. 

Alueen toteutuksessa syntyviä puhtaita maamassoja tulee hyödyntää alueen
viherrakentamisessa.

Lunta saa väliaikaises� varastoida katuaukioilla, puisto‐ sekä katualueilla siten,
e�eivät välitön palo‐ ja pelastusturvallisuus vaarannu.

Ulkovalaistuksen periaa�eet tulee esi�ää rakennuslupa‐asiakirjoissa.
Suunni�elualueelle on laadi�u valaistuksen yleissuunnitelma, jota tulee
nouda�aa. Valaisimien tulee sopia rakennusten arkkitehtuuriin. Valaistuksen
tulee olla häikäisemätöntä ja alaspäin suunna�ua.

HULEVESI

Rakennuslupa‐asiakirjoihin on liite�ävä kor�elikohtaiset hulevesien
hallintasuunnitelmat. Hulevesien luonnonmukaiseen hallintaan ja
poisjohtamiseen tulee kiinni�ää erityistä huomiota. Kor�eleiden hulevesiä
tulee viivy�ää yhteispihojen rakenteilla.

Kor�eli 47 ton� 13. Jos ton�lta tuleva hulevesivirtaama on yli 22 litraa
sekunnissa (l/s), tulee hulevesiä viivy�ää ton�lla. Viivytysrakenteiden tulee
tyhjentyä 24 tunnin kuluessa täy�ymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu
ylivuoto.

TAIDE

Kor�eleiden toteutuksessa tulee nouda�aa taiteen prosen�kul�uuria.

Kor�eleiden pihojen toteutuksessa tulee nouda�aa Kankaan sydänkor�eleiden
asumiskehän suunni�eluoppaassa esite�yjä periaa�eita ja taidestrategiaa.
Kor�eleiden pihojen toteutuksessa tulee käy�ää erikseen nime�yjä taiteilijoita
yhdessä rakennus‐ ja pihasuunni�elijoiden kanssa. 

Taide tulee sijoi�aa kor�elipihoille osana sisäisiä  kulkurei�ejä ja
Kankaanpuiston maisemaa. Taideteosten sijoitus ja periaa�eet tulee esi�ää
rakennuslupa‐asiakirjoissa. 

YLEISMÄÄRÄYKSET

Kankaan alueelle on laadi�u Laatuaapinen, jota tulee nouda�aa. 

Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa rakentaa kussakin kerroksessa
toisesta kerroksesta ylöspäin asunnoista erillisiä irtaimiston säilytys�loja ja
näiden tarvitseman käytävä�lan. 

Kor�elissa 47 saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi rakentaa
katutasossa harraste‐, sauna‐ ja yhteis�loja.

Kor�elin 47 ton�lla 13 saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi rakentaa
yhteiseen käy�öön tulevia �loja erilliseen, yksikerroksiseen piharakennukseen
kaavassa osoitetun määrän.

Ullakkokerrokseen saa sijoi�aa asuntoja kerrosluvusta huolima�a.

Ullakkokerroksiin saa sijoi�aa sauna�loja, irtaimistonsäilytys�loja, hissinkone‐
ja iv‐konehuoneita sekä muita teknisiä �loja tarpeellisine käytävä�loineen
asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi ja kerrosluvun estämä�ä. 

Padotuskorkeuden alapuolelle jäävien �lojen viemäröin�  tulee hoitaa
kiinteistökohtaisin pumppaamoin.

Korkeustason +125,00 (N2000) metriä yläpuolelta vesijohtoon liity�äessä tulee
käy�ää kiinteistökohtaista paineenkorotusta.

Kiinteistöjen jätehuolto tulee toteu�aa yhteisjärjestelynä. Väestönsuoja�lat
saa toteu�aa yhteisjärjestelynä.

Kor�elissa 47 muuntamot tulee toteu�aa maanpäällisinä
kiinteistömuuntamoina rakennuksiin integroituna.

Kor�elialueilla on ennen rakentamistoimenpiteitä tehtävä
maaperätutkimukset ja ne on liite�ävä rakennuslupa‐asiakirjoihin. 

Saastuneet maa‐ainekset kor�eli‐ ja yleisten alueiden maaperästä on
poiste�ava tai käsiteltävä vaara�omiksi ennen rakentamistoimenpiteisiin
ryhtymistä ympäristöviranomaisten vaa�massa laajuudessa.

Sitova ton�jako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. 
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Janatutu
Konekirjoitusteksti
LIITE  3.

Janatutu
Konekirjoitusteksti
asemakaavan muutosehdotus, pienennös

Janatutu
Konekirjoitusteksti

Janatutu
Konekirjoitusteksti



ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA ‐MÄÄRÄYKSET:

Asuinkerrostalojen, rivitalojen ja kytke�yjen pientalojen kor�elialue.

Asumista palveleva yhteiskäy�öinen kor�elialue. Jokainen kor�eli tulee
toteu�aa omalla teemalla erillisen suunnitelman mukaises�. Alueelle saa
sijoi�aa polkupyöräkatoksia ja keveitä piharakennuksia rakennusoikeuden
lisäksi. Ajo tonteille on salli�u kor�elialueen kau�a. Kor�elialueelle saa
sijoi�aa putkilinjoja.

3 m kaava‐alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 

Kor�elin, kor�elinosan ja alueen raja.

Osa‐alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa‐alueen raja. 

Ton�n raja.

Kaupunginosan numero.

Kor�elin numero. 

Ton�n numero. 

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. 

Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoi�aa asuinkerrosalan neliömetrimäärän
ja jälkimmäinen luku asukkaiden yhteiseen käy�öön vara�avan kerrosalan
neliömetrimäärän. 

Roomalainen numero osoi�aa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun. 

Rakennusala. 

Merkintä osoi�aa rakennuksen sivun, jolla tulee olla suora uloskäyn�
porrashuoneista. 

Ohjeellinen yhteiskäy�öistä jä�eiden keräilypiste�ä varten vara�u alueen
osa. Alueelle saa sijoi�aa jä�een syväkeräysas�oita.

PYSÄKÖINTI JA LIIKENNE

Pysäköin�paikat on osoite�ava Kankaan alueen yleisiin pysäköin�laitoksiin.
Liikuntaesteisten pysäköin�ä ja huoltoliikenne�ä varten tulee järjestää �laa
rakennusten sisäänkäyn�en läheisyyteen vähintään 1 autopaikkaa/rakennus,
jotka saa sijoi�aa myös AH‐ kor�elialueelle ja katualueelle. Nämä autopaikat
lasketaan mitoituksen mukaisiin pysäköin�paikkoihin.

Pysäköin�paikkoja on vara�ava vähintään  seuraavas�: 
‐ 1 autopaikka 140 asuinkerrosalaneliömetriä koh� Polkupyörien säilytyspaikkoja on rakenne�ava vähintään seuraavas�: 

‐ 1 polkupyöräpaikka 50 asuinkerrosalaneliömetriä koh� 

Polkupyöräpaikkojen on oltava helpos� käyte�äviä ja vähintään puolet on
oltava kate�uja �loja. Polkupyörien säilytys�loja saa rakentaa rakennusalan
ulkopuolelle tonteilla. 

RAKENTAMISTAPA

Uudisrakentamisen tulee olla arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvaltaan
korkealaatuista. Rakennusten tulee ilmentää modernia yksiaineista
arkkitehtuuria. 

Monolii�sten uudisrakennusten  on oltava perusmuodoltaan selkeitä ja
kappalemaisia.

Rakennusten ka�omuoto ei saa olla tasaka�o. Asuinrakennusten ka�ojen
tulee olla harja‐, pulpe�‐ tai aumaka�oja kaltevuudeltaan 20‐40 asteen
kulmassa. Harjan suunnan tulee olla ensisijaises� itä‐länsisuuntaises�. Etelän
suuntaisille ka�opinnoille tai seinille tulee olla mahdollista sijoi�aa
aurinkopaneeleja. Katemateriaalin tulee olla väriltään ja sävyltään
mahdollisimman lähellä väriä, jota on käyte�y rakennuksen päätyjen
päävärinä.

Rakennusten julkisivujen tulee olla puuta. Myös runkorakenteena suositellaan
käyte�ävän puuta.

Rakennukset tulee sopeu�aa olemassa oleviin maaston muotoihin.
Rakennusten näkyvä sokkeliosuus ei saa ulo�ua yhtä metriä korkeammalle
maan pinnasta. Näkyvä sokkeli tulee toteu�aa samaan sävyyn kuin muu
julkisivu.

Rakennuksiin ei sallita ilmastoin�‐ ja konehuoneita tai muuta vastaavia
vesika�olinjan yläpuolelle. Ne tulee integroida  osaksi rakennusmassaa.
Asuinrakennuksen rungon sisään rakennetut ilmastoin�konehuoneet tai muut
vastaavat voidaan rakentaa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi.

Parvekkeet tulee pääsääntöises� rakentaa sisäänvede�yinä. Ulokkeina ja/tai
ripuste�uina rakennetut parvekkeet saavat yli�ää rakennusalan tai ton�n
rajan. Parveketorneja ei sallita. 

Piharakennusten ja polkupyörä yms. katosten julkisivumateriaalin tulee olla
puu ja/tai paikalla muura�ua �iltä. Rakennuksiin ja/tai katoksiin tulee tehdä
viherka�o.

PIHA‐ALUEET JA MAASTONMUOTOILU

AH‐ kor�elialueelle tulee laa�a pihasuunnitelma. Pihasuunnitelman tulee laa�a
amma�taitoinen ja kokenut pihasuunni�elija, esim. maisema‐arkkiteh� tai
suunni�eluhortonomi. Pihasuunnitelma on liite�ävä
rakennuslupa‐asiakirjoihin.

AH‐ kor�elialueelle saa sijoi�aa viereisten asuinrakennusten
polkupyöräpaikkoja ja polkupyörien säilytys�loja enintään 50 % sekä kylmiä
varasto�loja ja huolto‐, pelastus‐ ja ton�lle ajoteitä. Varastot saa toteu�aa
rakennusoikeuden lisäksi.

Rakennuksen ja ton�n rajan väliin jäävä alue on istute�ava tai päällyste�ävä
kivellä. Ton�eja ei saa aidata. Rakenteellisten aitojen tulee lii�yä rakennusten
arkkitehtuuriin. 

Alueen toteutuksessa syntyviä puhtaita maamassoja tulee hyödyntää alueen
viherrakentamisessa.

Lunta saa väliaikaises� varastoida katuaukioilla, puisto‐ sekä katualueilla siten,
e�eivät välitön palo‐ ja pelastusturvallisuus vaarannu.

Ulkovalaistuksen periaa�eet tulee esi�ää rakennuslupa‐asiakirjoissa.
Suunni�elualueelle on laadi�u valaistuksen yleissuunnitelma, jota tulee
nouda�aa. Valaisimien tulee sopia rakennusten arkkitehtuuriin. Valaistuksen
tulee olla häikäisemätöntä ja alaspäin suunna�ua.

HULEVESI

Rakennuslupa‐asiakirjoihin on liite�ävä kor�elikohtaiset hulevesien
hallintasuunnitelmat. Hulevesien luonnonmukaiseen hallintaan ja
poisjohtamiseen tulee kiinni�ää erityistä huomiota. Kor�eleiden hulevesiä
tulee viivy�ää yhteispihojen rakenteilla.

Kor�eli 47 ton� 13. Jos ton�lta tuleva hulevesivirtaama on yli 22 litraa
sekunnissa (l/s), tulee hulevesiä viivy�ää ton�lla. Viivytysrakenteiden tulee
tyhjentyä 24 tunnin kuluessa täy�ymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu
ylivuoto.

TAIDE

Kor�eleiden toteutuksessa tulee nouda�aa taiteen prosen�kul�uuria.

Kor�eleiden pihojen toteutuksessa tulee nouda�aa Kankaan sydänkor�eleiden
asumiskehän suunni�eluoppaassa esite�yjä periaa�eita ja taidestrategiaa.
Kor�eleiden pihojen toteutuksessa tulee käy�ää erikseen nime�yjä taiteilijoita
yhdessä rakennus‐ ja pihasuunni�elijoiden kanssa. 

Taide tulee sijoi�aa kor�elipihoille osana sisäisiä  kulkurei�ejä ja
Kankaanpuiston maisemaa. Taideteosten sijoitus ja periaa�eet tulee esi�ää
rakennuslupa‐asiakirjoissa. 

YLEISMÄÄRÄYKSET

Kankaan alueelle on laadi�u Laatuaapinen, jota tulee nouda�aa. 

Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa rakentaa kussakin kerroksessa
toisesta kerroksesta ylöspäin asunnoista erillisiä irtaimiston säilytys�loja ja
näiden tarvitseman käytävä�lan. 

Kor�elissa 47 saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi rakentaa
katutasossa harraste‐, sauna‐ ja yhteis�loja.

Kor�elin 47 ton�lla 13 saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi rakentaa
yhteiseen käy�öön tulevia �loja erilliseen, yksikerroksiseen piharakennukseen
kaavassa osoitetun määrän.

Ullakkokerrokseen saa sijoi�aa asuntoja kerrosluvusta huolima�a.

Ullakkokerroksiin saa sijoi�aa sauna�loja, irtaimistonsäilytys�loja, hissinkone‐
ja iv‐konehuoneita sekä muita teknisiä �loja tarpeellisine käytävä�loineen
asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi ja kerrosluvun estämä�ä. 

Padotuskorkeuden alapuolelle jäävien �lojen viemäröin�  tulee hoitaa
kiinteistökohtaisin pumppaamoin.

Korkeustason +125,00 (N2000) metriä yläpuolelta vesijohtoon liity�äessä tulee
käy�ää kiinteistökohtaista paineenkorotusta.

Kiinteistöjen jätehuolto tulee toteu�aa yhteisjärjestelynä. Väestönsuoja�lat
saa toteu�aa yhteisjärjestelynä.

Kor�elissa 47 muuntamot tulee toteu�aa maanpäällisinä
kiinteistömuuntamoina rakennuksiin integroituna.

Kor�elialueilla on ennen rakentamistoimenpiteitä tehtävä
maaperätutkimukset ja ne on liite�ävä rakennuslupa‐asiakirjoihin. 

Saastuneet maa‐ainekset kor�eli‐ ja yleisten alueiden maaperästä on
poiste�ava tai käsiteltävä vaara�omiksi ennen rakentamistoimenpiteisiin
ryhtymistä ympäristöviranomaisten vaa�massa laajuudessa.

Sitova ton�jako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. 



Polkupyörien säilytyspaikkoja on rakenne�ava vähintään seuraavas�: 
‐ 1 polkupyöräpaikka 50 asuinkerrosalaneliömetriä koh� 

Polkupyöräpaikkojen on oltava helpos� käyte�äviä ja vähintään puolet on
oltava kate�uja �loja. Polkupyörien säilytys�loja saa rakentaa rakennusalan
ulkopuolelle tonteilla. 

RAKENTAMISTAPA

Uudisrakentamisen tulee olla arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvaltaan
korkealaatuista. Rakennusten tulee ilmentää modernia yksiaineista
arkkitehtuuria. 

Monolii�sten uudisrakennusten  on oltava perusmuodoltaan selkeitä ja
kappalemaisia.

Rakennusten ka�omuoto ei saa olla tasaka�o. Asuinrakennusten ka�ojen
tulee olla harja‐, pulpe�‐ tai aumaka�oja kaltevuudeltaan 20‐40 asteen
kulmassa. Harjan suunnan tulee olla ensisijaises� itä‐länsisuuntaises�. Etelän
suuntaisille ka�opinnoille tai seinille tulee olla mahdollista sijoi�aa
aurinkopaneeleja. Katemateriaalin tulee olla väriltään ja sävyltään
mahdollisimman lähellä väriä, jota on käyte�y rakennuksen päätyjen
päävärinä.

Rakennusten julkisivujen tulee olla puuta. Myös runkorakenteena suositellaan
käyte�ävän puuta.

Rakennukset tulee sopeu�aa olemassa oleviin maaston muotoihin.
Rakennusten näkyvä sokkeliosuus ei saa ulo�ua yhtä metriä korkeammalle
maan pinnasta. Näkyvä sokkeli tulee toteu�aa samaan sävyyn kuin muu
julkisivu.

Rakennuksiin ei sallita ilmastoin�‐ ja konehuoneita tai muuta vastaavia
vesika�olinjan yläpuolelle. Ne tulee integroida  osaksi rakennusmassaa.
Asuinrakennuksen rungon sisään rakennetut ilmastoin�konehuoneet tai muut
vastaavat voidaan rakentaa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi.

Parvekkeet tulee pääsääntöises� rakentaa sisäänvede�yinä. Ulokkeina ja/tai
ripuste�uina rakennetut parvekkeet saavat yli�ää rakennusalan tai ton�n
rajan. Parveketorneja ei sallita. 

Piharakennusten ja polkupyörä yms. katosten julkisivumateriaalin tulee olla
puu ja/tai paikalla muura�ua �iltä. Rakennuksiin ja/tai katoksiin tulee tehdä
viherka�o.

PIHA‐ALUEET JA MAASTONMUOTOILU

AH‐ kor�elialueelle tulee laa�a pihasuunnitelma. Pihasuunnitelman tulee laa�a
amma�taitoinen ja kokenut pihasuunni�elija, esim. maisema‐arkkiteh� tai
suunni�eluhortonomi. Pihasuunnitelma on liite�ävä
rakennuslupa‐asiakirjoihin.

AH‐ kor�elialueelle saa sijoi�aa viereisten asuinrakennusten
polkupyöräpaikkoja ja polkupyörien säilytys�loja enintään 50 % sekä kylmiä
varasto�loja ja huolto‐, pelastus‐ ja ton�lle ajoteitä. Varastot saa toteu�aa
rakennusoikeuden lisäksi.

Rakennuksen ja ton�n rajan väliin jäävä alue on istute�ava tai päällyste�ävä
kivellä. Ton�eja ei saa aidata. Rakenteellisten aitojen tulee lii�yä rakennusten
arkkitehtuuriin. 

Alueen toteutuksessa syntyviä puhtaita maamassoja tulee hyödyntää alueen
viherrakentamisessa.

Lunta saa väliaikaises� varastoida katuaukioilla, puisto‐ sekä katualueilla siten,
e�eivät välitön palo‐ ja pelastusturvallisuus vaarannu.

Ulkovalaistuksen periaa�eet tulee esi�ää rakennuslupa‐asiakirjoissa.
Suunni�elualueelle on laadi�u valaistuksen yleissuunnitelma, jota tulee
nouda�aa. Valaisimien tulee sopia rakennusten arkkitehtuuriin. Valaistuksen
tulee olla häikäisemätöntä ja alaspäin suunna�ua.HULEVESI

Rakennuslupa‐asiakirjoihin on liite�ävä kor�elikohtaiset hulevesien
hallintasuunnitelmat. Hulevesien luonnonmukaiseen hallintaan ja
poisjohtamiseen tulee kiinni�ää erityistä huomiota. Kor�eleiden hulevesiä
tulee viivy�ää yhteispihojen rakenteilla.

Kor�eli 47 ton� 13. Jos ton�lta tuleva hulevesivirtaama on yli 22 litraa
sekunnissa (l/s), tulee hulevesiä viivy�ää ton�lla. Viivytysrakenteiden tulee
tyhjentyä 24 tunnin kuluessa täy�ymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu
ylivuoto.

TAIDE

Kor�eleiden toteutuksessa tulee nouda�aa taiteen prosen�kul�uuria.

Kor�eleiden pihojen toteutuksessa tulee nouda�aa Kankaan sydänkor�eleiden
asumiskehän suunni�eluoppaassa esite�yjä periaa�eita ja taidestrategiaa.
Kor�eleiden pihojen toteutuksessa tulee käy�ää erikseen nime�yjä taiteilijoita
yhdessä rakennus‐ ja pihasuunni�elijoiden kanssa. 

Taide tulee sijoi�aa kor�elipihoille osana sisäisiä  kulkurei�ejä ja
Kankaanpuiston maisemaa. Taideteosten sijoitus ja periaa�eet tulee esi�ää
rakennuslupa‐asiakirjoissa. 

YLEISMÄÄRÄYKSET

Kankaan alueelle on laadi�u Laatuaapinen, jota tulee nouda�aa. 

Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa rakentaa kussakin kerroksessa
toisesta kerroksesta ylöspäin asunnoista erillisiä irtaimiston säilytys�loja ja
näiden tarvitseman käytävä�lan. 

Kor�elissa 47 saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi rakentaa
katutasossa harraste‐, sauna‐ ja yhteis�loja.

Kor�elin 47 ton�lla 13 saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi rakentaa
yhteiseen käy�öön tulevia �loja erilliseen, yksikerroksiseen piharakennukseen
kaavassa osoitetun määrän.

Ullakkokerrokseen saa sijoi�aa asuntoja kerrosluvusta huolima�a.

Ullakkokerroksiin saa sijoi�aa sauna�loja, irtaimistonsäilytys�loja, hissinkone‐
ja iv‐konehuoneita sekä muita teknisiä �loja tarpeellisine käytävä�loineen
asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi ja kerrosluvun estämä�ä. 

Padotuskorkeuden alapuolelle jäävien �lojen viemäröin�  tulee hoitaa
kiinteistökohtaisin pumppaamoin.

Korkeustason +125,00 (N2000) metriä yläpuolelta vesijohtoon liity�äessä tulee
käy�ää kiinteistökohtaista paineenkorotusta.

Kiinteistöjen jätehuolto tulee toteu�aa yhteisjärjestelynä. Väestönsuoja�lat
saa toteu�aa yhteisjärjestelynä.

Kor�elissa 47 muuntamot tulee toteu�aa maanpäällisinä
kiinteistömuuntamoina rakennuksiin integroituna.

Kor�elialueilla on ennen rakentamistoimenpiteitä tehtävä
maaperätutkimukset ja ne on liite�ävä rakennuslupa‐asiakirjoihin. 

Saastuneet maa‐ainekset kor�eli‐ ja yleisten alueiden maaperästä on
poiste�ava tai käsiteltävä vaara�omiksi ennen rakentamistoimenpiteisiin
ryhtymistä ympäristöviranomaisten vaa�massa laajuudessa.

Sitova ton�jako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. 



HULEVESI

Rakennuslupa‐asiakirjoihin on liite�ävä kor�elikohtaiset hulevesien
hallintasuunnitelmat. Hulevesien luonnonmukaiseen hallintaan ja
poisjohtamiseen tulee kiinni�ää erityistä huomiota. Kor�eleiden hulevesiä
tulee viivy�ää yhteispihojen rakenteilla.

Kor�eli 47 ton� 13. Jos ton�lta tuleva hulevesivirtaama on yli 22 litraa
sekunnissa (l/s), tulee hulevesiä viivy�ää ton�lla. Viivytysrakenteiden tulee
tyhjentyä 24 tunnin kuluessa täy�ymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu
ylivuoto.

TAIDE

Kor�eleiden toteutuksessa tulee nouda�aa taiteen prosen�kul�uuria.

Kor�eleiden pihojen toteutuksessa tulee nouda�aa Kankaan sydänkor�eleiden
asumiskehän suunni�eluoppaassa esite�yjä periaa�eita ja taidestrategiaa.
Kor�eleiden pihojen toteutuksessa tulee käy�ää erikseen nime�yjä taiteilijoita
yhdessä rakennus‐ ja pihasuunni�elijoiden kanssa. 

Taide tulee sijoi�aa kor�elipihoille osana sisäisiä  kulkurei�ejä ja
Kankaanpuiston maisemaa. Taideteosten sijoitus ja periaa�eet tulee esi�ää
rakennuslupa‐asiakirjoissa. 

YLEISMÄÄRÄYKSET

Kankaan alueelle on laadi�u Laatuaapinen, jota tulee nouda�aa. 

Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa rakentaa kussakin kerroksessa
toisesta kerroksesta ylöspäin asunnoista erillisiä irtaimiston säilytys�loja ja
näiden tarvitseman käytävä�lan. 

Kor�elissa 47 saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi rakentaa
katutasossa harraste‐, sauna‐ ja yhteis�loja.

Kor�elin 47 ton�lla 13 saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi rakentaa
yhteiseen käy�öön tulevia �loja erilliseen, yksikerroksiseen piharakennukseen
kaavassa osoitetun määrän.

Ullakkokerrokseen saa sijoi�aa asuntoja kerrosluvusta huolima�a.

Ullakkokerroksiin saa sijoi�aa sauna�loja, irtaimistonsäilytys�loja, hissinkone‐
ja iv‐konehuoneita sekä muita teknisiä �loja tarpeellisine käytävä�loineen
asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi ja kerrosluvun estämä�ä. 

Padotuskorkeuden alapuolelle jäävien �lojen viemäröin�  tulee hoitaa
kiinteistökohtaisin pumppaamoin.

Korkeustason +125,00 (N2000) metriä yläpuolelta vesijohtoon liity�äessä tulee
käy�ää kiinteistökohtaista paineenkorotusta.

Kiinteistöjen jätehuolto tulee toteu�aa yhteisjärjestelynä. Väestönsuoja�lat
saa toteu�aa yhteisjärjestelynä.

Kor�elissa 47 muuntamot tulee toteu�aa maanpäällisinä
kiinteistömuuntamoina rakennuksiin integroituna.

Kor�elialueilla on ennen rakentamistoimenpiteitä tehtävä
maaperätutkimukset ja ne on liite�ävä rakennuslupa‐asiakirjoihin. 

Saastuneet maa‐ainekset kor�eli‐ ja yleisten alueiden maaperästä on
poiste�ava tai käsiteltävä vaara�omiksi ennen rakentamistoimenpiteisiin
ryhtymistä ympäristöviranomaisten vaa�massa laajuudessa.

Sitova ton�jako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. 



ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA ‐MÄÄRÄYKSET:

Asuinkerrostalojen, rivitalojen ja kytke�yjen pientalojen kor�elialue.

Asumista palveleva yhteiskäy�öinen kor�elialue. Jokainen kor�eli tulee
toteu�aa omalla teemalla erillisen suunnitelman mukaises�. Alueelle saa
sijoi�aa polkupyöräkatoksia ja keveitä piharakennuksia rakennusoikeuden
lisäksi. Ajo tonteille on salli�u kor�elialueen kau�a. Kor�elialueelle saa
sijoi�aa putkilinjoja.

3 m kaava‐alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 

Kor�elin, kor�elinosan ja alueen raja.

Osa‐alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa‐alueen raja. 

Ton�n raja.

Kaupunginosan numero.

Kor�elin numero. 

Ton�n numero. 

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. 

Lukusarja, jossa ensimmäinen luku ilmoi�aa asuinkerrosalan neliömetrimäärän
ja jälkimmäinen luku asukkaiden yhteiseen käy�öön vara�avan kerrosalan
neliömetrimäärän. 

Roomalainen numero osoi�aa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun. 

Rakennusala. 

Merkintä osoi�aa rakennuksen sivun, jolla tulee olla suora uloskäyn�
porrashuoneista. 

Ohjeellinen yhteiskäy�öistä jä�eiden keräilypiste�ä varten vara�u alueen
osa. Alueelle saa sijoi�aa jä�een syväkeräysas�oita.

PYSÄKÖINTI JA LIIKENNE

Pysäköin�paikat on osoite�ava Kankaan alueen yleisiin pysäköin�laitoksiin.
Liikuntaesteisten pysäköin�ä ja huoltoliikenne�ä varten tulee järjestää �laa
rakennusten sisäänkäyn�en läheisyyteen vähintään 1 autopaikkaa/rakennus,
jotka saa sijoi�aa myös AH‐ kor�elialueelle ja katualueelle. Nämä autopaikat
lasketaan mitoituksen mukaisiin pysäköin�paikkoihin.

Pysäköin�paikkoja on vara�ava vähintään  seuraavas�: 
‐ 1 autopaikka 140 asuinkerrosalaneliömetriä koh� 

Polkupyörien säilytyspaikkoja on rakenne�ava vähintään seuraavas�: 
‐ 1 polkupyöräpaikka 50 asuinkerrosalaneliömetriä koh� 

Polkupyöräpaikkojen on oltava helpos� käyte�äviä ja vähintään puolet on
oltava kate�uja �loja. Polkupyörien säilytys�loja saa rakentaa rakennusalan
ulkopuolelle tonteilla. 

RAKENTAMISTAPA

Uudisrakentamisen tulee olla arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvaltaan
korkealaatuista. Rakennusten tulee ilmentää modernia yksiaineista
arkkitehtuuria. 

Monolii�sten uudisrakennusten  on oltava perusmuodoltaan selkeitä ja
kappalemaisia.

Rakennusten ka�omuoto ei saa olla tasaka�o. Asuinrakennusten ka�ojen
tulee olla harja‐, pulpe�‐ tai aumaka�oja kaltevuudeltaan 20‐40 asteen
kulmassa. Harjan suunnan tulee olla ensisijaises� itä‐länsisuuntaises�. Etelän
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maan pinnasta. Näkyvä sokkeli tulee toteu�aa samaan sävyyn kuin muu
julkisivu.

Rakennuksiin ei sallita ilmastoin�‐ ja konehuoneita tai muuta vastaavia
vesika�olinjan yläpuolelle. Ne tulee integroida  osaksi rakennusmassaa.
Asuinrakennuksen rungon sisään rakennetut ilmastoin�konehuoneet tai muut
vastaavat voidaan rakentaa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi.

Parvekkeet tulee pääsääntöises� rakentaa sisäänvede�yinä. Ulokkeina ja/tai
ripuste�uina rakennetut parvekkeet saavat yli�ää rakennusalan tai ton�n
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PIHA‐ALUEET JA MAASTONMUOTOILU
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Lunta saa väliaikaises� varastoida katuaukioilla, puisto‐ sekä katualueilla siten,
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HULEVESI
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Padotuskorkeuden alapuolelle jäävien �lojen viemäröin�  tulee hoitaa
kiinteistökohtaisin pumppaamoin.

Korkeustason +125,00 (N2000) metriä yläpuolelta vesijohtoon liity�äessä tulee
käy�ää kiinteistökohtaista paineenkorotusta.

Kiinteistöjen jätehuolto tulee toteu�aa yhteisjärjestelynä. Väestönsuoja�lat
saa toteu�aa yhteisjärjestelynä.

Kor�elissa 47 muuntamot tulee toteu�aa maanpäällisinä
kiinteistömuuntamoina rakennuksiin integroituna.

Kor�elialueilla on ennen rakentamistoimenpiteitä tehtävä
maaperätutkimukset ja ne on liite�ävä rakennuslupa‐asiakirjoihin. 

Saastuneet maa‐ainekset kor�eli‐ ja yleisten alueiden maaperästä on
poiste�ava tai käsiteltävä vaara�omiksi ennen rakentamistoimenpiteisiin
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Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 179 Jyväskylä Täyttämispvm 06.08.2019

Kaavan nimi 14. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 47 TONTTIEN 7, 9 JA 10 ASEMAKAAVAN
MUUTOS (Kankaan sydän IIB)

Hyväksymispvm 06.08.2019 Ehdotuspvm 28.05.2019
Hyväksyjä L-lautakunta Vireilletulosta ilm. pvm 02.04.2019
Hyväksymispykälä 169 Kunnan kaavatunnus 179 14:067
Generoitu kaavatunnus 179L060819A169  
Kaava-alueen pinta-ala
[ha] 0,3163 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  

Maanalaisten tilojen pinta-
ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,3163

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 0,3163 100,0 1075 0,34 0,0000 -1500
A yhteensä 0,3163 100,0 1075 0,34 0,0000 -1500
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     

Janatutu
Konekirjoitusteksti
LIITE  4.



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 0,3163 100,0 1075 0,34 0,0000 -1500
A yhteensä 0,3163 100,0 1075 0,34 0,0000 -1500
AK     -0,0383 -1700
AH 0,2026 64,1   0,0072 -75
AKR 0,1137 35,9 1075 0,95 0,0311 275
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä       
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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Janatutu
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Janatutu
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HAVAINNEKUVA, LIITE 6 
 

 

 
Näkymä puiston suuntaan 
 
     

 
Näkymä sisäpihan suuntaan 
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