
  12.8.2003, tarkistettu 8.11.2013   (1) 
 

 

KAAVOITUS 
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

SEMINAARINMÄEN KAMPUSALUEEN SUOJELUKAAVA 
ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSAN KATUALUEELLE, 5. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 77 
SEKÄ KATU-, LIIKENNE- JA VIRKISTYSALUEILLE JA 6. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 121 SEKÄ KATU-, 

LIIKENNE- JA VIRKISTYSALUEILLE   
Kaavatunnus 05:072 

 
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 
Alue sijaitsee keskustan ruutukaava-alueen lou-
naispuolella.  
 
2. Suunnittelutehtävän määrittely sekä tavoit-
teet  
Opetusministeriö on vuonna 1994 kehottanut 
kaupunkia käynnistämään Seminaarinmäen ase-
makaavan tarkistamisen, ja kaavamuutos on ollut 
kaupungin kaavoitusohjelmassa vuodesta 1995. 
Lisäksi entinen maanomistaja Senaatti-kiinteistöt 
on vuonna 2008 hakenut asemakaavan muutosta 
tontille 5-77-2 sekä siihen rajoittuville määräaloille 
(Pitkäkatu 1:n alue).  
 
Kaavamuutoksen päätavoite on Seminaarinmäen 
maailmanlaajuisesti merkittävän kokonaisuuden 
kulttuurihistoriallisten, rakennustaiteellisten ja 
luontoarvojen säilyttäminen. Vanhentuneen kaa-
va- ja suojelutilanteen tarkistamisen lisäksi muu-
toksessa on ratkaistava alueen pysäköinti ja lii-
kenne sekä tutkittava lisärakentamisen mahdolli-
suudet.  
 
Alueen suurin maanomistaja on Suomen Yliopis-
tokiinteistöt Oy, jolle Senaatti-kiinteistöjen omis-
tukset siirtyivät vuoden 2010 yliopistouudistuk-
sessa. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta omis-
taa ylioppilastalon tontin 5-77-8. Moirislammen 
puisto, uimahallin maa-alueet, Hippos sekä katu-
alueet ovat kaupungin omistuksessa. 
 

Tonttijako hyväksytään osalle alueesta asema-
kaavan yhteydessä. 
     
3. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset 
ja aiemmat suunnitelmat  
 
Kaavoitustilanne: 
- Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen 
aluetta (A) ja kaupunkikehittämisen kohdealuetta 
(kk1, Jyväskylän osaamisalue). Lisäksi se kuuluu 
valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kult-
tuuriympäristöön.  
- Jyväskylän yleiskaavassa (hyväksytty v. 1982, 
oikeusvaikutukseton) suunnittelualue on julkisten 
palvelujen ja hallinnon aluetta (PY) ja urheilu- ja 
virkistysaluetta (VU). 
- Asemakaavassa (v. 1974) yliopistoalue on suu-
rilta osin yhtä suurta opetustoimintaa palvelevien 
rakennusten korttelialueeksi (YO) osoitettua kiin-
teistöä. Normaalikoululla (YO) ja uimahallin pysä-
köintilaitoksella (LPA), ylioppilastalolla (YOPVK = 
opetustoiminnan, huvi- ja viihdepalvelujen, liike- ja 
toimistorakennusten korttelialue) sekä uimahallin 
ja Hippoksen väliin sijoittuvilla pysäköintialueilla 
(LP, LPA) ovat voimassa tuoreemmat kaavat vuo-
silta 2001 ja 2002. Pitkäkatu 1:n entisen kunnal-
liskodin alueen asemakaava on vuodelta 1968, ja 
tontti on siinä sairaaloiden ja muiden sosiaalista 
toimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta 
(YS1). Muut suunnittelualueella voimassa olevat 
asemakaavat ovat vuosilta 1910, 1952, 1968, 
1976, 1981, 1983, 1985 ja 1988. Kaavatilanne on 
erityisen pirstoutunut uimahallin kohdalla. 
 
Muut suunnitelmat ja selvitykset sekä tehdyt 
päätökset: 
Kulttuuriympäristön suojelu 
 Alue kuuluu Jyväskylän yliopiston alueen val-

takunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun 
kulttuuriympäristöön (RKY 2009).  

 Alvar Aallon kampus on mukana kansainväli-
sen DOCOMOMO-järjestön modernin arkkiteh-
tuurin merkkiteosten valikoimassa.  

 Seminaarinmäen alue ja pääosa seminaarin ja 
kasvatusopillisen korkeakoulun aikaisista ra-
kennuksista on suojeltu valtion omistamien ra-
kennusten suojelusta annetun asetuksen 
(480/85) nojalla vuonna 1992.  

 Osa uimahallista on suojeltu rakennussuojelu-
lailla vuonna 1997. 

 Lailla suojellun kokonaisuuden suojelun päivi-
tys Paja-rakennuksella täydennettynä, uima-
hallin suojelun päivitys sekä Arto Sipisen 
suunnittelemien 1970-luvun rakennusten ja 
Aallon toimiston suunnitteleman harjoituskou-
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lun laajennuksen suojelu rakennusperinnön 
suojelulain nojalla on vireillä Keski-Suomen 
ELY-keskuksessa. 

 Asemakaavassa ratkaistavaksi jää Pitkäkatu 
1:n rakennusten, Normaalikoulun alakoulun, 
Ylioppilastalon ja sen laajennuksen sekä puis-
toalueiden ominaispiirteiden suojelu. 

Historiaselvitykset, inventoinnit: 
 Puistoalueiden historiaselvitys 2008 
 Seminaarinaukion historiaselvitys 2003 
 Pitkäkadun rakennushistoriaselvitys 2008 
 Normaalikoulun alakoulun ja ylioppilastalon 

laajennuksen inventoinnit 2010 
 Sipisen rakennusten inventointi 2010 
 Ylioppilastalo Ilokiven inventointi 1984 
 Seminaarinmäen alueen ja sen rakennusten 

historiaa on käsitelty useissa teoksissa. Kaikki 
rakennukset on inventoitu, ja suurimmasta 
osasta on tehty rakennushistoriallinen selvitys. 

Luontoselvitykset  
 Liito-orava-, sammal-, lahopuukovakuoriais-, 

linnusto-, putkilokasvi-, lepakko- ja sieniselvi-
tykset 2009 

Ulko- ja viheralueet 
 Maisemaselvitys 2009 
 Moirislammen kunnostussuunnitelmat 2010 
 Seminaarinmäen viheralueiden kunnostus-

suunnitelmat 2012 – 
 Seminaarinaukion luonnossuunnitelma 2003 
 Jyväskylän kaupungin viherpolitiikka (Kehä  

Vihreä) 2012  
Liikenne 
 Seminaarinmäen liikennesuunnitelma 2013 
 Jätehuoltosuunnitelma 2013 
 Kaupungin joukkoliikenneselvitys 2013 
 Pyöräpysäköinnin hankintasuunnitelma 2012 
 Keskustan liikennesuunnitelma 2012 
 Yliopiston liikenneturvallisuusselvitys 2007 
Muut 
 Seminaarinmäen suojeltujen rakennusten 

kunnossapidon ja korjauksen käsikirja 2012 
 Pitkäkatu 1:n luonnossuunnitelmat 2008 
 Uimahallin kylpyläosan tarveselvitys 2013 
 
Suunnittelualueen nykytilanne: 
Seminaarinmäki sijoittuu reunamoreenimuodos-
tumalle, joka kulkee kaupungin halki Harjulta lou-
naaseen. Alue erottuu kaukomaisemassa metsäi-
senä harjanteena, joka puiden välistä pilkottavine 
punatiilisine rakennuksineen muodostaa tunnistet-
tavan osan kaupungin siluettia. Korkeusasemat 
vaihtelevat voimakkaasti, ja etenkin kaava-alueen 
kaakkoisosan rinne on varsin jyrkkäpiirteistä. 
Kaava-alueen pinta-ala on n. 23,8 ha, ja se rajau-
tuu Pitkäkatuun, Voionmaankatuun, Seminaarin-
katuun, Keskussairaalantiehen ja Hippoksen ur-
heilupuistoon.   
 
Seminaari sai oman alueensa ruutukaavakeskus-
tan vierestä 1870-luvulla, ja alueen rakentuminen 
voidaan jakaa viiteen vaiheeseen. Seminaarin-
mäellä on nykyisin noin 30 rakennusta, joista suu-
ri osa on viime aikoina peruskorjattu tai tullaan 
peruskorjaamaan mm. sisäilmaongelmien vuoksi.   
 

1. Seminaarin ajan rakennuskannan vanhin ker-
rostuma muodostuu viiden Constantin Kiseleffin 
suunnitteleman 1880-luvulla valmistuneen tiilisen 
uusrenessanssirakennuksesta ryhmästä, pajara-
kennuksesta ja puisesta puutarhurin talosta. Vuo-
sisadan vaihteen Ryhtilä ja jugendtyylinen Villa 
Rana vuodelta 1905 kuuluvat myös seminaarin 
ajan kokonaisuuteen. Seminaarinkadun varressa 
sijaitseva Riihi on yksi Jyväskylän vanhimmista 
rakennuksista ja peräisin ajalta ennen kaupungin 
perustamista vuonna 1837. 
 
2. Pitkäkatu 1:n kiinteistö on entistä vaivaistalon ja 
kunnalliskodin aluetta, joka on siirtynyt valtion 
omistukseen ja yliopiston käyttöön vuoden 1996 
maanvaihtosopimuksen myötä. Entisen päära-
kennuksen Pitkäkatu 1B:n sekä 1C:n puuraken-
teisen osat vuodelta 1903 ovat suunnitelleet Yrjö 
Blomstedt ja Hjalmar Åberg. 1A:n vuodelta 1929 
on suunnitellut Kerttu Tamminen. 1C:tä on laajen-
nettu vuonna 1952 Olavi Kivimaan suunnitelmien 
mukaan. Alueella on myös työtupa 1900-luvun 
alusta ja koppimuuntamo. 

 
3. Alvar Aallon kampukseen kuuluvat kasvatus-
opillisen korkeakoulun rakennukset ja uimahalli 
urheiluhalleineen vuosilta 1953 - 56 sekä ylioppi-
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lastalo Ilokivi vuodelta 1964. Urheilukentän ympä-
rille hevosenkenkämäisesti kaartuva punatiilikam-
pus täydentyi vuonna 1970 valkoiseksi rapatulla 
Liikuntatieteiden laitoksella.  

 
4. Arto Sipisestä tuli yliopiston laajenemisesta 
järjestetyn kilpailun myötä myös Seminaarinmäen 
pääsuunnittelija, kun hänen suunnittelemansa 
kirjasto, hallintorakennus, Musica ja Athenaeum 
toteutettiin vanhojen seminaarin rakennusten 
lomaan vuosina 1974 – 76. 
 
5. Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäen kil-
pailuvoittojen perusteella toteutuivat vuosina 2002 
ja 2003 Normaalikoulun uusi alakoulu ja Ylioppi-
lastalon laajennus. 

 
Seminaarinmäki on myös merkittävä puistokoko-
naisuus eri aikakausia edustavine kerrostumi-
neen: Seminaarinpuistoksi kutsutaan pääraken-
nuksen pohjois- ja itäpuolella olevaa osaa, jolla on 
paitsi Seminaarin aikaisen puutarhan fragmentteja 
myös varttunutta luonnonmukaista harjumetsää. 
Aallonpuistoon kuuluu Aallon rakennusten ympä-
ristö. Metsäinen Moirislammen puisto oli aikoi-
naan seminaarilaisten suosittu oleskelupaikka. 
Omia kokonaisuuksiaan ovat myös Villa Ranan 
puutarha ja Pitkäkatu 1:n piha viereisine niittyi-
neen. Ränsistyneiden viheralueiden kunnostukset 
on aloitettu. 
 
Luonnonympäristö Seminaarinmäellä on kaupun-
kiympäristöksi monipuolista vaihdellen mäntykan-
kaasta kosteaan lehtoon. Alueelle ominaista on 
varttunut ja monin paikoin vanha puusto. Selvitys-
ten mukaan alueella esiintyy mm. uhanalaisia tai 
harvinaisia lahopuukovakuoriaisia, putkilokasveja 
ja sieniä sekä lintuja, liito-oravia ja lepakoita. 
 

Liikenteellisesti Seminaarinmäki kaipaa selkeyt-
tämistä. Ongelmat keskittyvät niihin kohtiin, joista 
alue kytkeytyy ympäröivään kaupunkirakentee-
seen ja jotka ovat samalla kaupunkikuvallisesti 
keskeneräisen oloisia. Alueella risteilee runsaasti 
kävelyreittejä, joita käytetään yleisesti myös pyö-
räilyyn ja ajoneuvoliikenteeseen. Pyöräilyn ja ja-
lankulun turvallisuudessa on puutteita, ja pyörien 
pysäköimispaikkoja on liian vähän. 
 
4. Maankäyttö- tai muut sopimukset 
Maankäyttösopimus laaditaan, mikäli se katso-
taan kaavanlaadinnan yhteydessä tarpeelliseksi. 
 
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: 
Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomis-
tajat, yrittäjät, asukkaat ja muut toimijat 
 
Viranomaiset: 
Keski-Suomen ELY-keskus 
Jyväskylän Energia Oy / Kaukolämpö 
Jyväskylän Energia Oy / Vesi 
JE-Siirto Oy 
Liikenne ja viheralueet 
Rakentaminen ja ympäristö 
Maankäyttö 
Liikuntapalvelukeskus 
Sosiaali- ja terveyspalvelut 
Keski-Suomen pelastuslaitos 
Museovirasto 
Keski-Suomen museo 
Keski-Suomen liitto 
Muut: 
Jyväskylän yliopiston museo 
Alvar Aalto –museo 
Alvar Aalto –seura 
Nisulan asukasyhdistys 
Yläkaupungin asukasyhdistys 
JAPA, Jyväskylän Asukkaiden paikallisagenda ry 
Jyväskylän Kasvitieteellisen Puutarhan Ystävät ry 
 
6. Viranomaisyhteistyö 
Asemakaavan muutosta on käsitelty MRL 66 § 2 
mom. mukaisessa viranomaisneuvottelussa Kes-
ki-Suomen ELY- keskuksen kanssa 2.9.2003, 
21.4.2009, 19.1.2011 ja 22.2.2011.  
 
7. Vaikutusalue 
Asemakaavan muutoksen vaikutusten laajuus 
vaihtelee tarkasteltavasta vaikutuksesta riippuen. 
Muutoksen välittömät vaikutukset kohdistuvat 
kaava-alueen lähiympäristöön, Hippokseen ja 
Jyväskylän yliopiston muihin kampusalueisiin.  
 
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-
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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 kulttuuriympäristöön 
- vaikutukset luontoon 
- vaikutukset maisemaan ja kaupunkikuvaan 
- vaikutukset virkistysalueisiin ja –yhteyksiin 
- vaikutukset liikenteeseen 
- sosiaaliset vaikutukset 
 
Vaikutusten arviointi tulee pohjautumaan jo ole-
massa oleviin selvityksiin ja muuhun lähtötietoma-
teriaaliin, jotka on selvitetty tai selvitetään neuvot-
teluin eri sidosryhmien kanssa. Selvityksien poh-
jaksi tehdään mm. maastokäyntejä. Arvioinnin 
tekee kaavoittaja yhteistyössä eri asiantuntijoiden 
kanssa. Myös osallisilla on oikeus osallistua kaa-
van vaikutusten 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 (- syksy 2013) 
Kaavoittaja suunnittelee asemakaavaluonnoksen. 
Tätä varten on kerätty tarvittavat tiedot ja neuvo-
teltu osallisten, viranomaisten ja asiantuntijoiden 
kanssa. 
Osallistuminen: Kaavan vireille tulosta on tiedo-
tettu Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä sekä 
kaavoituksen www-sivuilla. Osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma (OAS) on lähetetty osallisille ja 
viranomaisille. Kaavoittajaan voi ottaa yhteyttä 
kirjallisesti tai suullisesti. 
 
Luonnosvaihe (marras 2013 – tammi 2014) 
Kaavaluonnos asetetaan nähtäville MRA 30§:n 
mukaisesti, jotta osallisilla on mahdollisuus lausua 
mielipiteensä luonnoksesta. 
Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotetaan 
Keskisuomalaisessa ja Jyväskylän kaupungin 
tiedotuslehdessä sekä kaavoituksen ja yliopiston 
www-sivuilla. Kaavaluonnos pidetään nähtävillä 
Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa ja 
kaavoituksen www-sivuilla. Maanomistajille ja 
keskeisille osallisille tiedotetaan myös kirjeitse, ja 
heille järjestetään yhdessä viranomaisten kanssa 
kaavaseminaari. Mielipiteensä voi ilmoittaa kirjalli-
sesti tai suullisesti kaavoittajalle. Mielipiteistä teh-
dään kooste, joka liitetään kaavaselostukseen. 
 
Ehdotusvaihe (kevät 2014 -) 
Kaavoittaja laatii luonnoksesta saatu palaute 
huomioonottaen kaavaehdotuksen, jonka kau-
punkirakennelautakunta hyväksyy ja asettaa 
nähtäville 30 päivän ajaksi. 

Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotetaan 
vähintään Keskisuomalaisessa ja kaavoituksen 
www-sivuilla. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 
Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa ja 
kaavoituksen www-sivuilla. Kaavaehdotuksesta 
annetut mielipiteet (muistutukset) tulee osoittaa 
kaupunkirakennelautakunnalle ja toimittaa ne 
kirjallisena kaupungin kirjaamoon. Kunnan perus-
teltu kannanotto muistutuksista toimitetaan niille 
muistutuksen tehneille, jotka ovat toimittaneet 
osoitteensa. Muistutuksista tehdään kooste, joka 
liitetään kaavaselostukseen. 
 
Hyväksymisvaihe (2015 - 2016) 
Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavamuutoseh-
dotuksen.  
Osallistuminen: Hyväksymispäätöksestä kuulu-
tetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Kau-
punginvaltuuston päätöksestä voi valittaa Hä-
meenlinnan hallinto-oikeuteen (MRL 191 §). 
Asemakaavan voimaan tulosta kuulutetaan Kes-
kisuomalaisessa. 
 
10. Päätöksenteko ja palaute OAS:sta 
Asemakaavan hyväksyy Jyväskylän kaupungin-
valtuusto. 
 
- Osallisilla on mahdollisuus antaa OAS:sta palau-
tetta kirjallisesti tai suullisesti kaavaehdotuksen 
nähtävillä oloon saakka. 
- Osallisilla on maankäyttö- ja rakennuslain 64 §:n 
nojalla oikeus ennen kaavaehdotuksen asettamis-
ta julkisesti nähtäville esittää Keski-Suomen ELY-
keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman riittävyydestä. 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydenne-
tään tarvittaessa suunnittelun kuluessa. 
 
11. Yhteystiedot 
 
Paula Julin, kaavoitusarkkitehti 
Jaana Nyman, suunnitteluavustaja 
 
Jyväskylän kaupunki 
Kaupunkirakennepalvelut / Asemakaavoitus 
Postiosoite PL 233, 40101 Jyväskylä 
Käyntiosoite Hannikaisenkatu 17 (Rakentajantalo, 3. 

krs) 
Puh.  (014) 266 7706 (Julin) 
 (014) 266 5042 (Nyman) 
email etunimi.sukunimi@jkl.fi  
internet www.jyvaskyla.fi/kaavoitus 


