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KAAVOITUS 
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 

HÄMEENKADUN ALUE 
ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIHIN 65, 139 JA 140 SEKÄ  

KATU- JA VIRKISTYSALUEELLE 
Kaavatunnus 05:076 

 
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 
Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän keskustassa 
ruutukaava-alueen etelälaidalla.  
 
2. Suunnittelutehtävän määrittely sekä tavoit-
teet  
Asemakaavan muutos on käynnistynyt sekä yksi-
tyisten maanomistajien että Jyväskylän kaupungin 
aloitteesta. Tavoitteena on täydentää aluetta laa-
dukkaalla asuinrakentamisella sekä mahdollistaa 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten 
suojelu. Tonttijako hyväksytään asemakaavan 
yhteydessä.  
 
Kumppanuustalon ja Päivärinteen päiväkodin 
alueet sekä puisto- ja katualueet ovat kaupungin 
omistuksessa. Casa Laurénin tontin omistaa Va-
po, Minna Canthin katu 3:n yksityinen maanomis-
taja ja Oluttehtaan korttelin Senaatti-kiinteistöt, 
joka on sopinut alueen luovuttamisesta Lemmin-
käiselle ja Satolle. 
 
3. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset 
ja aiemmat suunnitelmat  
 
Kaavoitustilanne: 
- Maakuntakaavassa alue on keskustatoimintojen 
aluetta (C) ja kaupunkikehittämisen kohdealuetta 
(kk1). Lisäksi se kuuluu valtakunnallisesti merkit-
tävään rakennettuun kulttuuriympäristöön.  

- Jyväskylän yleiskaavassa (hyväksytty v. 1982, 
oikeusvaikutukseton) suunnittelualue on julkisten 
palvelujen ja hallinnon aluetta (PY). 
- Voimassa olevat asemakaavat ovat vuosilta 
1956, 1987, 1978, 1979 ja 1984. Niissä Minna 
Canthin kadun varteen on osoitettu asuinraken-
nusten korttelialuetta (A) ja pieni puisto (VP). Päi-
värinteen päiväkodin tontti on sosiaalitointa ja 
terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten kortte-
lialuetta (YS) ja Oluttehtaan ja Kumppanuustalon 
korttelit yleisten rakennusten korttelialuetta (Y). 
Lisäksi alueella on jalankululle ja polkupyöräilylle 
varattu katu (Olutryvinkuja) ja yleistä katualuetta. 
 
Muut suunnitelmat ja selvitykset sekä tehdyt 
päätökset: 
 Alue on mukana kaupunkirakennelautakunnan 

hyväksymässä kaavoitusohjelmassa sekä 
KymppiR maankäytön toteuttamisohjelmassa. 

 Casa Laurénin inventointi 1993 ja entisöinti-
suunnitelma 1997 

 Kettusen talon inventointi 1993-1995 
 Vanhan oluttehtaan tontin inventointi 2008 
 Päivärinteen vanhan päiväkodin inventointi 

2010 
 Lepakkoselvitys 2010, luonto- ja liito-

oravaselvitykset 2012 
 Keskustan liikennesuunnitelma 2012 (hyväk-

sytty kaupunginhallituksessa 17.9.2012) 
 Melu-, tärinä- ja rakennettavuusselvitykset 

2012, päivitetään 2013. 
 Jyväskylän kaupunki, Senaatti-kiinteistöt, 

Lemminkäinen ja Sato järjestivät kesällä 2010 
alueesta arkkitehtuurikilpailun ”Sisääntulo Jy-
väskylään”, jonka voitti Verstas Arkkitehdit Oy.  

 Kilpailuun pohjautuva kaavaluonnos oli nähtä-
villä vuoden 2012 alussa. 

 Ruusupuiston kaavaluonnos oli nähtävillä 
tammikuussa 2013. 

 Verstas Arkkitehdit on luonnosvaiheen palaute 
huomioon ottaen laatinut alueesta uusia suun-
nitelmia syksyllä 2012 ja keväällä 2013. 

 Oluttehtaan asuinkortteleiden kansipihoista 
laaditaan viitesuunnitelma keväällä 2013.  

 
Suunnittelualueen nykytilanne: 
Suunnittelualue on pohjoisosastaan vehreää puu-
taloaluetta, kun taas eteläosa on hoitamatonta, 
liikennealueiden saartamaa entistä pienteolli-
suusaluetta. Minna Canthin kadun varrella sijait-
see asuinrakennuksia talousrakennuksineen: 
Alvar Aallon suunnittelema Casa Laurén vuosilta 
1925 -1928 sekä vuonna 1923 rakennettu Kettu-
sen talo.  Alueen keskiosassa on jäljellä sitä ai-
koinaan hallinneen oluttehtaan rakennuksia: 
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Vuonna 1898 rakennettu tehtaan entinen konttori- 
ja asuinrakennus toimi Päivärinteen päiväkotina 
1953 – 2010 ja on nyt tyhjillään. Itse vanha olut-
tehdas vuodelta 1878 sijaitsee Hannikaisenkadun 
laidalla ja vuonna 1884 valmistunut entinen kivi-
kellari poikittain sen pohjoispuolella. Rakennuk-
sissa on pienteollisuus- ja pajatoimintaa. Vapau-
denkadun ja Hämeenkadun kulmassa sijaitsee 
vuosina 1959 - 1960 rakennettu entinen kaupun-
gin lihan- ja maidontarkastamo, joka on toimisto-
käytössä. Alueen eteläkärkeen jäävät Kump-
panuustalon vuosina 1954 ja 1956 valmistuneet 
pienteollisuusrakennukset, joiden järjestötoiminta 
on jo siirtynyt muihin tiloihin. 

 
Kuva: Vanhan oluttehtaan rakennuksia 
 
Suunnittelualueen luonnonympäristö koostuu 
kulttuurivaikutteisista pihamaista ja puutarhoista, 
lehtipuuvaltaisista tienvarsi-istutuksista ja puisti-
koista, eikä sillä havaittu selvityksissä erityisesti 
suojeltavia luontoarvoja. Maasto nousee kohtalai-
sen jyrkästi kohti pohjoista, ja korkeusasemat 
vaihtelevat välillä +96…+80,5. Alueen maaperä 
koostuu yleisesti täyttömaakerroksesta, jonka 
alapuolella on paksu silttikerros. Maaperä on ra-
kennettavuudeltaan välttävää.  
 
Alue rajautuu pohjoisessa ruutukaavakeskustaan 
ja lännessä Seminaarinmäen ja Älylän asuinalu-
eiden valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennet-
tuun kulttuuriympäristöön. Hannikaisenkatu alu-
een etelälaidalla on yksi kaupungin tärkeimmistä 
sisääntuloväylistä, ja sen rinnalla kulkevat rautatie 
ja Rantaväylän ohitustie. Alueella on siten merkit-
tävä kaupunkikuvallinen asema kaupungin eteläi-
sessä sisääntulonäkymässä sekä kaupunkinäky-
mässä Jyväsjärvelle päin.  
 
Alueella on normaali kunnallistekniikka. Palvelui-
den osalta se tukeutuu keskustan kattaviin julki-
siin ja kaupallisiin palveluihin. Suunnittelualueen 
koko on noin 4,5 ha. 
 
4. Maankäyttö- tai muut sopimukset 
Kaavanlaadinnan yhteydessä tehdään maankäyt-
tösopimuksia.  

 
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 
 
Kaavamuutoksen hakijat 
 
Viranomaiset: 
Keski-Suomen ELY-keskus 
Jyväskylän Energia Oy / Kaukolämpö 
Jyväskylän Energia Oy / Vesi 
JE-Siirto Oy 
Yhdyskuntatekniikka 
Rakennusvalvonta 
Tonttituotanto 
Ympäristötoimi 
Jyväskylän tilapalvelu 
Keski-Suomen museo  
Keski-Suomen pelastuslaitos 
Liikennevirasto  
 
Muut 
Alvar Aalto-museo 
Yläkaupungin asukasyhdistys  
 
6. Viranomaisyhteistyö 
Asemakaavan muutostyöstä on käyty MRL 66 § 2 
mom. mukainen aloitusvaiheen viranomaisneuvot-
telu Keski-Suomen ELY- keskuksen kanssa 
6.5.2010. 
 
7. Vaikutusalue 
Asemakaavan muutoksen vaikutusalueena on 
lähiympäristö. Alue tarkentuu suunnittelun kulues-
sa. 
 
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 kulttuuriympäristöön ja luontoon 
- vaikutukset maisemaan ja kaupunkikuvaan 
- liikenteelliset vaikutukset (myös melu ja tärinä) 
- vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
- 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  
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pohjaksi 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 (2010-2011) 
Kaavoittaja suunnittelee asemakaavaluonnoksen. 
Tätä varten kerätään tarvittavat tiedot sekä neu-
vottelee tarvittaessa osallisten, viranomaisten ja 
asiantuntijoiden kanssa. 
Osallistuminen: Kaavan vireille tulosta on tiedo-
tettu 2.6.2010 Jyväskylän kaupungin tiedotusleh-
dessä sekä kaavoituksen www-sivuilla. Kaavoitta-
jaan on voinut ottaa yhteyttä kirjallisesti tai suulli-
sesti. 
 
Luonnosvaihe (tammi-helmikuu 2012) 
Kaavaluonnos asetetaan nähtäville MRA 30§:n 
mukaisesti, jotta osallisilla on mahdollisuus lausua 
mielipiteensä luonnoksesta. 
Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotettiin 
Keskisuomalaisessa sekä kaavoituksen www-
sivuilla. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä Raken-
tajantalon palvelupiste Hannikaisessa. Maanomis-
tajille tiedotettiin myös kirjeitse. Mielipiteensä on 
voinut ilmoittaa kirjallisesti tai suullisesti kaavoitta-
jalle. Mielipiteistä tehdään kooste, joka liitetään 
kaavaselostukseen. 
 
Ehdotusvaihe (kevät-kesä 2013) 
Kaavoittaja laatii luonnoksesta saatu palaute 
huomioonottaen kaavaehdotuksen, jonka kau-
punkirakennelautakunta hyväksyy ja asettaa 
nähtäville 30 päivän ajaksi. 
Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotetaan 
Keskisuomalaisessa ja kaavoituksen www-
sivuilla. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä Raken-

tajantalon palvelupiste Hannikaisessa. Kaavaeh-
dotuksesta annetut mielipiteet (muistutukset) tulee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 osoittaa kaupunginhallitukselle ja toimittaa ne 
kirjallisena keskushallinnon kirjaamoon. Kunnan 
perusteltu kannanotto muistutuksista toimitetaan 
niille muistutuksen tehneille, jotka ovat toimitta-
neet osoitteensa. Muistutuksista tehdään kooste, 
joka liitetään kaavaselostukseen. 
 
Hyväksymisvaihe (kesä-syksy 2013) 
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 
Elinympäristö ja kaupunkirakenne 
Asemakaavoitus 
Postiosoite PL 233, 40101 Jyväskylä 
Käyntiosoite Hannikaisenkatu 17 
  (Rakentajantalo, 3. krs) 
puhelin 014 266 7706 (Paula Julin) 
 014 266 5042 (Jaana Nyman) 
sähköposti etunimi.sukunimi@jkl.fi 
internet www.jyvaskyla.fi/kaavoitus 


