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KAAVOITUS 
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  
 

Matinmäki I  
ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 50. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVALLE (Kaavatunnus 50:002) 

 
 
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 Matinmäentien ja Alvajärven välissä 
Puuppolan taajaman eteläpuolella. Etäisyys Palo-
kan keskustaan on noin 5 km.  
 
2. Suunnittelutehtävän määrittely sekä tavoit-
teet  
 
Asemakaava on Jyväskylän kaupungin kaavoi-
tusohjelman mukainen hanke ja sen alustava 
tavoiteaikataulu on vuosi 2012.  
Tavoitteena on suunnitella uusi pientalovaltainen 
asuinalue sekä virkistys- ja suojelualueita Matin-
mäentien ja Alvajärven väliselle alueelle Alvajär-
ven pohjoisosiin.  
 
Matinmäentie I  asemakaavan alue on ensimmäi-
nen osa Matinmäen alueen alustavasti kolmiosai-
sesta asemakaavoituksesta. Suuruudeltaan Ma-
tinmäentie I asemakaava on noin 50ha ja siihen 
sisältyy sekä kaupungin että yksityisen omistamia 
maa-alueita.   
 
Matinmäentien ympäristö Pilliniemen asemakaa-
va-alueesta pohjoiseen on viime vuosina ollut 
aluetta, jolle kohdistuu rakentamispainetta.  
 

 
Uudisrakentaminen on tapahtunut poikkeusluvin 
ja suunnittelutarvepäätöksin. Alueen jatkoraken-
taminen vaatii pohjakseen asemakaavan, jotta  
vältytään jäsentymättömän taaja-asutuksen muo-
dostumiselta. Alueelle on tehty kielteisiä suunnit-
telutarvepäätöksiä perusteenaan se, että uudisra-
kentaminen aiheuttaisi haittaa asemakaavan laa-
timiselle.  
Alueella on valmiina vesihuollon runkoverkko.  
Alueen maasto on topografiansa ja maaperänsä 
puolesta rakentamiseen soveltuva. Suunnittelu-
työn pohjaksi on laadittu luonto – ja liito-
oravaselvitys. Alueella sijaitsee liito-oravan 
elinympäristöä, mikä tullaan ottamaan kaavaa 
laadittaessa huomioon.  
 
3. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset 
ja aiemmat suunnitelmat  
 
Kaavoitustilanne: 
- Maakuntakaava  
Keski-Suomen maakuntakaavassa alue on taaja-
matoimintojen aluetta A. 
 
- Yleiskaava/ osayleiskaava  
Alueen pohjoisosassa on voimassa Puuppolan 
osayleiskaava (oikeusvaikutukseton, v.1997) sekä 
Jyväskylän maalaiskunnan kunnanvaltuuston 
28.5.2007 hyväksymä Puuppolan osayleiskaava.  
 
- Asemakaava  
Suunnittelualueella ei ole asemakaavaa. 
 
Muut suunnitelmat ja selvitykset sekä tehdyt 
päätökset: 
 

- Kaavoitushanke on ollut Jyväskylän maa-
laiskunnan  kaavoitusohjelman 2008-
2012 mukainen, ja se on tullut vireille 
30.11.2007 (Kumppanit-lehti, Jyväskylän 
maalaiskunta) 

- Kaavaluonnos on ollut valmisteluvaiheen 
kuulemisessa 1. kerran 21.1.-19.2.2008 

- Hanke on mukana Jyväskylän kaupungin 
kaavoitusohjelmassa 2010-2012 

- Alueelta on laadittu vesihuollon yleis-
suunnitelma  

- Luonto- ja ympäristöselvitys, liito-
oravaselvitys 2001 ja 2005.  

- Lisäksi alueesta on tehty yleiskaavallinen 
tarkastelu alueen asemakaavaluonnok-
sen laatimisen yhteydessä v.2007 
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Suunnittelualueen nykytilanne: 
 
Suunnittelualueen pohjoispäässä on suhteellisen 
tiiviisti rakennettua omakotiasutusta. Asutus sijoit-
tuu Matinmäentien varteen sekä Matinmäentien ja 
Nelostien väliselle alueen osalle Havukkatien 
ympäristöön. Alueen keskiosassa sijaitsee met-
säinen mäki. 
Aluetta sivuaa lännessä nelostie, jolle ei voida 
järjestää uusia liittymiä. Tienvarsialue on myös 
melualuetta. Maankäytön kehittymistä tarkastel-
laan kaavahankkeen yhteydessä myös siltä kan-
nalta, että Nelostie siirtyy tulevaisuudessa nykyi-
seltä paikaltaan länteen ja nykyinen tiepohja 
muuttuu rinnakkaistieksi.  
Alvajärven pohjoispäätä pidetään arvokkaana 
lintuvetenä (runsaasti ruovikkoa).  
 
4. Maankäyttö- tai muut sopimukset 
 
Jyväskylän kaupunki omistaa suunnittelualueen 
pohjoisosassa valtaosan kaavaan tulevasta maa-
alueesta. Suunnittelualueesta osa on yksityis-
omistuksessa. Kaavan hyväksymiskäsittely edel-
lyttää osalta yksityisomistuksessa olevilta alueilta 
maankäyttösopimuksia.  
Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydes-
sä. 
 
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 
maanomistajat, yrittäjät, asukkaat ja muut toimijat 
Viranomaiset: 

- Keski-Suomen ELY -keskus 
- Keski-Suomen museo 
- Jyväskylän Energia Oy / Kaukolämpö 
- Jyväskylän Energia Oy / Vesi 
- Vattenfall verkko Oy 
- Yhdyskuntatekniikka 
- Rakennusvalvonta 
- Tonttituotanto 
- Ympäristötoimi 
- Ympäristöterveydenhuolto 
- Keski-Suomen pelastuslaitos 

 
6. Viranomaisyhteistyö 
 
Kaavan laadintaan liittyy sellaisia valtakunnallisia, 
seudullisia tai muita keskeisiä tavoitteita, joiden 
selvittämiseksi viranomaisneuvottelu kaupungin ja 
Keski-Suomen ympäristökeskuksen kesken tulee 
järjestää. (MRL 66 § 2 mom.). Kaavoituksen ja 
Keski-Suomen ympäristökeskuksen (Keski-
Suomen ELY -keskus) kesken on pidetty viran-
omaisneuvottelu 6.5.2010. 
 

7. Vaikutusalue 
 
Kaavan vaikutukset kohdistuvat lähinnä Palokan 
alueeseen.  
Matinmäentien liikenne tulee lisääntymään Palo-
kanorren ja suunnittelualueen välillä. Myöhemmin 
liikenne tullee kuitenkin jossain määrin tasaantu-
maan kun Nelostietä parannetaan Kirristä pohjoi-
seen. Uuden valtatien linjauksen rakentamisen 
jälkeen sujuvimmaksi yhteydeksi suunnittelualu-
eelta Jyväskylän keskustan suuntaan muodostuu 
rinnakkaistieksi muuttuva nykyinen Nelostie.  
Alue tukeutuu Palokan julkisiin ja kaupallisiin pal-
veluihin. Koska suurin osa ensimmäisessä vai-
heessa rakennettavaksi tulevasta alueesta on 
kaupungin omistuksessa, pystytään järkevän tont-
tien luovutuspolitiikan (luovutuksen ajoitus) avulla 
kuitenkin säätelemään koulutiloihin ja lasten päi-
vähoitoon kohdistuvia paineita.  
Alueen sijainti on hyvä ajatellen joukkoliikenteen 
kehittämismahdollisuuksia.  
 
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. 
Paikalliseen luonnonympäristöön kohdistuvat 
vaikutukset selvitetään tarpeen mukaan kaavoi-
tusprosessin yhteydessä.  
Hankkeen yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
selvitetään myös kaavan laatimisen yhteydessä. 
Tällöin on myös mahdollista vertailla vaihtoehtoi-
sia suunnitteluratkaisuja.  
Vaikutukset Matinmäentien liikenteeseen sekä 
Palokan julkisten palvelujen kysyntään selvitetään 
prosessin kuluessa.  
Myös vaikutukset rakennettuun ympäristöön, kult-
tuuriympäristöön sekä sosiaaliset vaikutukset 
tutkitaan kaavoituksen yhteydessä. 
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. 
 
Suunnittelualueelta laaditaan täydentäviä luon-
toselvityksiä sekä rakennetun ympäristön selvitys 
keväällä/ kesällä 2011. 
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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 2011) 
Kaavoittaja suunnittelee asemakaavaluonnoksen. 
Tätä varten hän kerää tarvittavat tiedot sekä neu-
vottelee maanomistajien, osallisten, viranomais-
ten ja asiantuntijoiden kanssa. 
Osallistuminen: Kaavan vireille tulosta on tiedo-
tettu Jyväskylän kaupungin kaavoitusohjelmassa 
2010-2012 sekä kaavoituksen www-sivuilla. Kaa-
voittajaan voi ottaa yhteyttä kirjallisesti tai suulli-
sesti. 
 
Luonnosvaihe (kesä 2011) 
Kaavaluonnos asetetaan nähtäville MRA 30§:n 
mukaisesti xx.xx. – yy.yy.2011, jotta osallisilla on 
mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnoksesta. 
Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotetaan 
sanomalehti Keskisuomalaisessa sekä kaavoituk-
sen www-sivuilla. Kaavaluonnos pidetään nähtä-
villä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa. 
Mielipiteensä voi ilmoittaa ensisijaisesti kirjallisesti 
mutta myös suullisesti kaavoittajalle. Mielipiteistä 
tehdään kooste, joka liitetään kaavaselostukseen. 
 
Ehdotusvaihe (syksy 2011) 
Kaavoittaja laatii luonnoksesta saatu palaute 
huomioonottaen kaavaehdotuksen, jonka kau-
punginhallitus hyväksyy ja asettaa nähtäville 30 
ajaksi. 
Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotetaan 
sanomalehti Keskisuomalaisessa ja kaavoituksen 
www-sivuilla. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 
Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa. 
Kaavaehdotuksesta annetut mielipiteet (muistu-
tukset) tulee osoittaa kaupunginhallitukselle ja 
toimittaa ne kirjallisena kaupungintalon kirjaa-
moon. Kunnan perusteltu kannanotto muistutuk-
sista toimitetaan niille muistutuksen tehneille, 
jotka ovat toimittaneet osoitteensa. Muistutuksista 
tehdään kooste, joka liitetään kaavaselostukseen. 
 
Hyväksymisvaihe (kevät 2012) 
Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen.  
Osallistuminen: Hyväksymispäätöksestä kuulu-
tetaan Keskisuomalaisessa. Kaupunginvaltuuston 
päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-
oikeuteen (MRL 191 §). 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Päätöksenteko ja palaute OAS :sta 
 
Asemakaavan hyväksyy Jyväskylän kaupungin-
valtuusto. 
- Osallisilla on mahdollisuus antaa OAS :sta pa-
lautetta 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 ym-
päristökeskukselle neuvottelun käymistä osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydenne-
tään tarvittaessa suunnittelun kuluessa. 
 
 
11. Yhteystiedot 
 
Leila Strömberg, asemakaava-arkkitehti 
Nana Pentti, kaavoitusarkkitehti 
Jyväskylän kaupunki 
Kaupunkirakennepalvelut / kaavoitus 
 
Postiosoite PL 233, 40101 Jyväskylä 
Käyntiosoite Hannikaisenk. 17 (Rakentajantalo) 
Puh.  (014) 266 5055 

(014) 266 5043 
 

email etunimi.sukunimi@jkl.fi  
internet www.jyvaskyla.fi/kaavoitus 
 
 
 

 
 
Viistokuva suunnittelualueelta etelän suunnasta 
 


