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Väestönmuutos 2015-2019
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JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN MALANKKURIKOKONAISUUDET
Kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä
Jyväskylän seudun MAL-kehityskuva
Keskustojen maankäytön, liikenteen ja asumisen yhteensovittaminen

Julkisen henkilöliikenteen kehittäminen
Seudun kävely- ja pyöräilyolosuhteiden kehittäminen
MAL-tiedolla johtaminen

Asuminen ja elinympäristön laatu
Asumisen politiikka
Ekologinen ja kestävä rakentaminen ja elinympäristö

Elinvoimainen Jyväskylän kaupunkiseutu
Seutukeskuksen elinvoimaisuuden ja saavutettavuuden kehittäminen
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MAL-SOPIMUKSEN MYÖTÄ JYVÄSKYLÄN SEUDUN
RAKENNEMALLI 20X0:N PÄIVITYS AJANKOHTAISTA
■

Edellinen rakennemalli hyväksytty
seudun kuntien valtuustoissa vuonna
2011

■

Miten Jyväskylän seudun odotettavissa
olevaa kasvua kannattaa suunnata
ottaen huomioon ekologiset,
taloudelliset, toiminnalliset ja seudun
vetovoimaan vaikuttavat seikat.
→ Kasvuakselia ja kuntakeskuksia
painottava aluerakennemalli

■

Maankäytön kehittämisen rinnalla
tiiviissä yhteistyössä toteutettiin seudun
liikennejärjestelmää koskevaa
suunnittelua.

■

Rakennemallisopimus: maankäyttöön,
rakentamiseen ja liikenteeseen liittyviä
kehittämisperiaatteita.
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JYVÄSKYLÄN SEUDUN RAKENNEMALLI 20X0
YHDYSKUNTARAKENNE ON YHDISTELMÄ ERILAISISTA ELÄMÄNTAPOJA ARVOSTAVISTA JA
MAHDOLLISUUKSIA TARJOAVISTA VYÖHYKKEISTÄ

■ Vyöhykkeisyys välineenä
seudun moninaisuuden
kuvaamiseen myös uudessa
MAL-kehityskuvatyössä.
■ Eri vyöhykkeillä erilainen rooli
MAL-sopimuksen tavoitteiden
saavuttamisessa.
■ Monet vyöhykkeiden
kehittämisperiaatteista
edelleen ajankohtaisia ja
käyttökelpoisia →
vyöhykkeiden karttapohjainen
tarkentaminen.
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KAUPUNKISEUTUSUUNNITELMAN MUKAISTA
SUUNNITTELUA TEHDÄÄN JO OSANA SEUDUN
RAKENNEMALLIN PÄIVITYSTÄ
MAL-KEHITYSKUVAN ALUSTAVIA TEEMOJA
MAL-sopimus seudullisen yhteistyön
lujittajana.
■

■

MAL-kehityskuvatyössä kuvataan seudun
tulevaisuuden yhdyskuntarakenne, viherrakenne ja
liikennejärjestelmä sekä määritellään maankäytön,
asumisen ja liikenteen yhteensovittamisen raamit ja
konkreettiset painopistealueet.
Tavoitteena on ohjata kasvu kestävästi olemassa
olevaan yhdyskuntarakenteeseen tukeutuen ja tukien
kestävää liikkumista ja kuljetuksia Jyväskylän
seudulla.

KESTÄVÄ LIIKKUMINEN JA MAANKÄYTÖN OHJAUS:
• Aikatauluvapaan bussimatkustamisen alue
• Kestävään liikkumiseen tukeutuvien alueiden
määrittely: tiivistyvät keskustat ja joukkoliikennepohjaiset
alueet

LIIKENNEVERKON KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET
• Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen
• Maantiet ja kadut, muu liikenteen infrastruktuuri
VIHERRAKENTEEN YHTENÄISYYS ja
KYTKEYTYNEISYYS
• Lähivirkistysalueiden saavutettavuus
• Seudullinen viherrakenne
SEUDULLISET TYÖPAIKKA- ja YRITYSALUEET
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• Suhteessa kestävään liikkumiseen ja logistisen
solmukohta-aseman hyödyntämiseen

KESTÄVÄ LIIKKUMINEN JA MAANKÄYTÖN OHJAUS
■

Jyväskylän kaupungin yleiskaavan kartta 6/7:
täydennysrakentaminen ja kestävä liikkuminen →
laajentaminen ja uudelleenmuotoilu MALkehityskuvassa?

■

Ko. kaavakartta todettu Jyväskylässä toimivaksi
välineeksi kaavoituskohteiden priorisointiin ja
täydennysrakentamisen seurantaan.

LÄHIVIRKISTYS JA SEUDULLINEN
VIHERRAKENNE
■

Viherympäristön merkitys arkielämän hyvinvointitekijänä:
▪

Viherrakenne omaehtoisen, terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikkumisen
mahdollistajana

▪

Asuinalueiden viihtyisyyden lisääminen

→ lähivirkistysalueiden riittävyyden ja saavutettavuuden merkitys
■

■

Painopiste toimissa, jotka
▪

edistävät lähivirkistysalueiden kehittymistä ja turvaamista taajamissa ja
tiivistyvillä alueilla

▪

turvaavat koko seudun tasolla tärkeiden laajojen kokonaisuuksien säilymistä
ja viheryhteyksien jatkuvuutta

Tarkastelun mittakaava?
▪

Lähivirkistystason tarkastelu taajamista ja tiivistyvältä
joukkoliikennevyöhykkeeltä?

▪

Seudullisina kysymyksinä ja karkeammalla mittakaavalla merkittävimmät
päävirkistys- ja luonto- ja biotalousalueet sekä viheryhteydet (toiminnalliset
ja ekologiset).

Voidaanko esim. jokaisesta
taajamasta tunnistaa
Jyväskylän Kehä Vihreän tai
Kehä Sinisen kaltaisia
alueita, joiden kehittämisellä
turvataan tiivistyvien
alueiden ytimissä hyvät
lähivirkistyksen ja
luontoliikunnan olosuhteet?

MAL-KEHITYSKUVASTA
KAUPUNKISEUTUSUUNNITELMAAN:
PROSESSIN KULKU?
HYVÄKSYMISVAIHE

EHDOTUSVAIHE

LUONNOSVAIHE

RAAMIVAIHE

MAL-kehityskuva:
yhdyskuntarakenteen
kehittämisen suuret linjat

Kaupunkiseutusuunnitelman mukainen kaavaprosessi?
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RUUTUTEKNIIKAN
SOVELTAMINEN
KAUPUNKISEUTUSUUNNITELMAN
ESITYSTAPANA?
■ Vrt. Jyväskylän kaupungin
yleiskaava (kv 2014),
250 x 250 m ruudut
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RAKENNEMALLISTA VAIKUTTAVUUTTA JYVÄSKYLÄN
SEUDUN MAL-TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEEN
OPINNÄYTETYÖ ARTO SIPINEN, YAMK VERKOSTOJOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA (05/2021)

■ Suuntaviivoja seudun tulevalle rakennemalli-/kehityskuvan laadinnalle. Seudullisen yhteistyön
muotojen tarkastelu.
■ Nostoja ja johtopäätöksiä haastatteluista:
▪
▪

▪

▪
▪
▪

Edellinen rakennemalli (v. 2011) jäänyt etäiseksi, varsinkin jos ei ole ollut mukana laadintaprosessissa.
Niiden kuntien osalta, joissa seudun rakennemallilla on koettu olleen vaikutusta, sitä on seurannut kunnan
oman rakennemallityön käynnistyminen tai strategisen yleiskaavan laatiminen. Muissa kunnissa ei ole
havaittu suoraa ohjausvaikutusta.
Uudelta rakennemallilta/kehityskuvalta toivotaan konkretiaa, realismia ja työkaluja kehittämiseen. Esitystavan
tulee olla selkeä, visuaalinen ja helposti ymmärrettävä.
Kaikki ei aina koske omaa kuntaa, mutta jokin liittymäpinta omaan kuntaan tulisi olla.
Tiedon jakaminen ja viestintä tärkeässä roolissa sitouttamisessa ja sitä kautta vaikuttavuudessa.
Luottamushenkilöt tulisi myös osallistaa prosessiin.
Tavoitteiden toteutumisen seuranta tärkeää, samoin toteuttamiseen liitettävien investointien
priorsointi/ohjelmointi → yhteys MAL-sopimukseen.

■ MAL-sopimus ja sen valmistelu tuonut uutta buustia yhteistyöhön ja sen tärkeys
tunnistetaan.
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MAL-KEHITYSKUVA VS.
KAUPUNKISEUTUSUUNNITELMA?
■ Tuoko kaupunkiseutusuunnitelma aidosti lisäarvoa verrattuna
rakennemalli/kehityskuvaprosessiin? Kaupunkiseutusuunnitelma ei olisi kuitenkaan
velvoittavana ohjeena kuntakaavoille.
▪

Vrt. kaavaprosessin kaltainen menettely osallistamisesta ja vuorovaikutuksesta,
vaikutuksen arvioinnista, valitusoikeus

■ Tarvitaan joustavia suunnitteluvälineitä, joissa strateginen ote kuitenkin säilyy.
▪

Uudistaminen joustavasti tarvittaessa soveltuvin osin.

▪

Havainnollisen seurantamittariston laatiminen tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi
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