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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 13.6.2017 

 
1. Työn tausta ja lähtökohdat 
Valtatie 9, valtatie 4, Jyväskylän ratapiha, Lohikosken eritasoliittymä (ETL), Kangas, Kankaan tuleva ETL, Touru-
lan ETL, Seppälä, Aholaidan tuleva ETL, Rantaväylä ja Mattilanniemi muodostavat liikenteellisen ja toiminnallisen 
kokonaisuuden, jossa myös kaupunkikuvalliset seikat korostuvat.  
 
Rantaväylällä liikennemäärät ovat kasvaneet ja niiden ennustetaan kasvavan. Kankaan asuin- ja työpaikka-
aluetta rakennetaan ja Seppälän liikekeskus kehittyy voimakkaasti kaupan ja asumisen alueena. Ratapiha ja Ran-
taväylä erottavat Lutakon alueen keskusta-alueesta. Tehdyn selvityksen mukaan ratapihan siirtämisen tai kaven-
tamisen arvioidaan olevan kustannuksiltaan, teknisesti ja käytön kannalta haastavaa. Tämä vaikuttaa myös Ran-
taväylän suunnitteluun.  
 
Valtateiden liikenteestä Jyväskylässa merkittävä osa on kaupungin ja seudun sisäistä liikennettä. Tämä on liiken-
teen sujuvuuden ja ennakoitavuuden kannalta erityisesti ilta- ja aamuruuhka-aikoina ratkaiseva tekijä. Sisäistä 
liikennettä Liikennemuotojakaumaan ja siten henkilöautoliikenteeseen valtateillä on mahdollista vaikuttaa kau-
pungin omilla toimilla. Tähän vaikuttavat myös liikenteen ja yhteiskunnan muu kehittyminen (älyliikenne, kevytlii-
kenne, joukkoliikenne, väestön kasvu, ikärakenne).  
 
2. Suunnittelun tavoitteet 
Osayleiskaavan avulla tutkitaan miten liikenteen ratkaisut suunnittelualueella ja ratapihan toiminnat pitkällä täh-
täimellä järjestetään, kun pyritään turvaamaan liikenteen turvallisuus ja toimintavarmuus sekä kaupungin keskus-
tan kaupunkikuvallinen, toiminnallinen ja taloudellinen kehittyminen. Kaavan lähtökohtien ja kaavaratkaisujen 
arvioinnissa tärkeä osa on kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla. Kaavaprosessin aikana laaditaan selvityksiä, vaih-
toehtoisia ratkaisuja ja arvioidaan niiden vaikutuksia. Viranomaisten välistä yhteistyötä ja keskustelua käydään 
paikallisesti (Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen liitto) ja kansallisesti (Liikennevirasto). Näin luodaan 
pohja osayleiskaavalle. Osayleiskaavan yhteydessä laadittavat selvitykset toimivat osaltaan vaikutusten arviointi-
na myös maantielain mukaisille nelostien suunnittelua varten tehtäville suunnitelmille. Osayleiskaava aikanaan 
ohjaa asemakaavamuutoksia.  
 
Päätavoitteet Jyväskylän keskustan, Lutakon, Kankaan ja Seppälän kokonaisuudessa: 
 

• Kaupunkiympäristön viihtyisyyden ja kaupunkikuvan parantaminen 
• Rantaväylän, ratapiha-alueen ja sen ympäristön täydennysrakentaminen 
• Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantaminen 
• Valtakunnallisten liikenneväylien toimintavarmuuden kehittäminen 
• Liikenneinvestoinnit ja niiden taloudellisuuden ja ajoituksen ratkaiseminen 

 
Suunnittelua ja vaikutusten arviointia sekä tavoitteiden asettelua varten tehtäviä selvityksiä ovat: 1) Ratapihaa 
koskevat selvitykset, 2) Keskustan, Lutakon, Kankaan, Seppälän ja Mattilanniemen alueiden liikenteen ja maan-
käytön kehittyminen tulevaisuudessa ja tavoitteet (skenaariotarkastelut), 3) Rantaväylä Jyväskylän liikennejärjes-
telmässä–selvitys (Ramboll Oy) ja 4) Liikenteen toimivuustarkastelut (Trafix 2017). Näiden lisäksi tehdään viran-
omaistyönä erilaisia tarkasteluita. 
 
Suunnittelualueen voi jakaa kahteen vyöhykkeeseen. Maankäytön ja liikenteen kysymykset ja tavoitteet ovat niillä 
erilaisia ja voidaan ratkaista erikseen. Suunnittelun tavoitteet ovat molemmilla vyöhykkeillä samat. Vyöhykkeet ja 
niitä koskevat kysymykset: 
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Skenaariomenetelmä ja raamivaiheen jälkeinen tilanne 
Osayleiskaavan lähtökohtia, kaavalla ratkaistavia tekijöitä ja niiden vaikutuksia tutkittiin kaavan raamivaiheessa 
skenaarioiden avulla. Kehityspolkuja eli skenaarioita oli kaksi, joista Trendi-skenaario kuvaa tulevaisuutta, jossa 
liikennemäärät kasvavat edelleen voimakkaasti ja liikenneratkaisut ovat voimakkaasti autoilulähtöisiä. Kaupunki-
kuva keskustan lähialueella muuttuisi yhä enemmän liikennepainotteiseksi eritasoliittymineen. Xenaario-
skenaario perustui siihen, että liikennemäärät rantaväylällä vähenevät ja ratapiha-alueesta saadaan suurin osa 
muuhun käyttöön. Lutakon ja keskustan yhteyttä voimistetaan uusilla ratkaisuilla. Paikallinen liikenne pyritään 
erottamaan valtatien liikenteestä ja valtatie muutettaisiin bulevardiksi. Uudet ratkaisut nelostien ja ysitien hierarki-
assa mahdollistaisivat Jyväsjärven Pohjoisrannan rakentamisen. 
 
Skenaarioiden, vaikutusten arvioinnin, kyselystä saadun palautteen ja viranomaisvuorovaikutuksen perusteella 
muodostettiin nk. Synteesi-malli, jossa yhdistettiin Trendin ja Xenaarion eniten yleisön ja viranomaisten kannatus-
ta saaneet piirteet. Synteesimallin visioiden lisäksi laadittiin suunnittelualueen pohjoiseen osaan Toteutusmalli, 
joka pohjautui pääpiirteissään Trendimalliin. Tästä mallista tutkittiin edelleen tarkemmin ratkaisun liikenteellisiä 
vaikutuksia ja sen liikenteellinen toimivuus. Toteutusmalli sijoittuu osayleiskaavan pohjoiseen osaan (1). 
 
3. Suunnittelutilanne 

Liikennepolitiikan ja -järjestelmän kehys 
Valtakunnallisissa ja alueellisissa suunnitelmissa sekä strategioissa on asetettu tavoitteita yhdyskuntarakenteen 
tiivistämisestä ja täydentämisestä, viisaan liikkumisen edistämisestä ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten sekä 
liikenneturvallisuuden paranemisesta. Vuonna 2015 laaditun Rantaväyläselvityksen mukaan Rantaväylän palvelu-
tasotavoitteet perustuvat näihin yleisiin tavoitteisiin, joista tärkein on liikenneturvallisuus. Työmatkaliikenteelle ja 
kuljetuksille seuraavaksi tärkeimmät tavoitteet ovat liikenteen sujuvuus, matka-ajan ennakointi ja matkan hallitta-

1) Pohjoinen osa eli vt 9 keskustasta (Hei-
kinkadusta) ja vt 4 Aholaidasta pohjoiseen 
 
1) Lohikosken ETL:n, Holstin, Kankaan, 
Kankaan ETL:n, Seppälän eteläosan, Touru-
lan ja Aholaidan liikenneverkko ja uudet 
eritasoliittymät 
2) Kaupunkirakenteen laajeneminen kes-
kustan tuntumassa 
3) Kankaan ja Seppälän eritasoliittymän 
erityiskysymykset (Baana, maanomistus) 
4) Täydennysrakentamisen mahdollisuudet 
ja kaupunkikuva kaupungin sisääntulo- ja 
ohikulkuväylällä, erityisesti Kankaalla, Sep-
pälässä ja Aholaidassa. 
 
 
 
 
2) Eteläinen osa eli Mattilanniemi-Keskusta-
Lutakko (Heikinkatu) 
 
A) Kaupunkirakenne ja liikenneratkaisut 
ratapiha-alueella ja Rantaväylällä 
B) Viherverkon eheyden ja viheralueiden 
saavutettavuuden kehittäminen, maiseman, 
näkymien ja pohjavesien suojelu 
C) Uusien ratkaisujen kytkeminen muuhun 
kaupunkirakenteeseen 
D) Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen 
yhteystarpeet 
E) Täydennysrakentamisen mahdollisuudet 
ratapiha-alueella ja lähiympäristössä (Han-
nikaisenkatu)  
F) Ratasillan uudistaminen Tourujoen koh-
dalla (Kehä Vihreä) 
 

    
 

1 

2 
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vuus. Lisäksi kuljetusten tavoitteena on hyvä häiriötilanteiden hallinta ja toimivat varareitit. Kävelijöillä ja pyöräili-
jöillä tavoitteet kohdistuvat toimiviin ja viihtyisiin yhteyksiin. Joukkoliikenteen käyttäjien kannalta tavoitellaan muun 
muassa laadukkaita ja sujuvia pysäkkiyhteyksiä. 
 
Liikkumisen ohjauksella pyritään vaikuttamaan liikkumistarpeeseen ja henkilöautoliikenteen kysyntään sekä oh-
jaamaan liikkumista viisaampaan suuntaan tai muuttamaan kysynnän ajankohtaa. Älyliikenteen avulla voidaan 
parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisesti valtioneuvoston antamia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita 
(VAT) tulee edistää niin maakuntien suunnittelussa kuin kuntien kaavoituksessa. VAT:it koskevat Jyväskylän seu-
tua seuraavilta osin: toimiva aluerakenne, eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, kulttuuri- ja luon-
nonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat ja toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto. 

Kaavat 
Maakuntakaava: Keski-Suomen maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 14.4.2009. Tämän jälkeen 
maakuntakaavoitus on edennyt Keski-Suomessa vaihekaavoin toteutettavalla varsinaisen kokonaisvaltaisen 
maakuntakaavan täydennystyönä. Maakuntakaava ja vaihemaakuntakaavat vahvistuttuaan toimivat ohjeena laa-
dittaessa yleiskaavaa ja osaltaan myös niiden laatimisen aikana. Vaihemaakuntakaavoista 24.9.2014 vahvistus-
päätöksen saanut 4. vaihemaakuntakaava päivittää lainvoimaisen maakuntakaavan kaupallisen palveluverkon ja 
taajamatoiminnot sekä tarpeellisilta osin siihen liittyvää alue- ja yhdyskuntarakennetta. Kokonaismaakuntakaavan 
päivitys on edennyt alustavaan ehdotusvaiheeseen kesällä 2017. 
 
Yleiskaavat: oikeusvaikutteinen Jyväskylän kaupungin yleiskaava ja oikeusvaikutteinen Kankaan osayleiskaava. 
  
Asemakaavat: Suunnittelualueella, joka ulottuu neljän kaupunginosan alueelle, on voimassa useita asemakaavo-
ja. Useimmat niistä sisältävät pääosin tie-, viher-, katu- ja rautatiealueita, joille ei ole merkitty rakennusoikeutta. 
Kankaan alueen ja 9-tien välissä on rakentamaton KL-2 -tontti, jolla on käyttämätöntä rakennusoikeutta n. 13 000 
k-m2. Kankaan, Seppälän, Tourulan ja Aholaidan osalle on laadittu tiesuunnitelmien pohjalta asemakaava v. 
1984. Tiesuunnitelmat ovat toteutuneet lähes sellaisenaan. 
 
4. Aluetta koskevat muut suunnitelmat ja selvitykset 
Suunnittelualueelle tehdään kaavan sisältöön vaikuttavia suunnitelmia ja selvityksiä. Tehdyt ja tekeillä olevat 
selvitykset luetellaan ja niiden sisältöä selostetaan kaavaprosessin aikana viimeistään luonnosvaiheessa 
laadittavassa osayleiskaavan selostuksessa. 

Tärkeimmät ennen suunnittelua ja suunnittelun aikana laaditut suunnitelmat ja selvitykset 
- Rantaväylä (vt 4 ja 9) Jyväskylän liikennejärjestelmässä. Liikennevirasto, K-S ELY-keskus ja Jyväskylän 

kaupunki. Raportteja 2015. Ramboll 
- Jyväskylän ratapihaselvitys 2016  
- Ratapihaselvityksen jatkoselvitys 2017 (Liikennevirasto ja Jyväskylän kaupunki) 
- Jyväskylän Rantaväylän skenaariotarkastelu (WSP Finland Oy, 2017)  
- Meidän keskusta, keskustan strateginen suunnitelma (Jyväskylän kaupunki) 
- Jyväskylän kaupungin yleiskaavan selvitykset (v. 2009-14) 
- Kankaan osayleiskaavan selvitykset (v. 2010-12) 

 
 

5. Vaikutusten arviointi 
Vaikutusten arviointi kohdistuu: liikennejärjestelmän toimintavarmuus ja turvallisuus; liikenne ja sen aiheuttama 
melu, tärinä ja päästöt; yhdyskuntatalous; yhdyskuntarakenne; maisema ja kaupunkikuva, kulttuuriympäristö; 
ihmiset (sosiaaliset vaikutukset, vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen) ja yritysvaikutukset  
 
Vaikutusten arvioinnit pohjautuvat olemassa oleviin sekä kaavaprosessin kuluessa laadittaviin selvityksiin. 
Osayleiskaavassa sovelletaan yritysvaikutusten arviointimenettelyä (YRVA). Arviointityön tekee asiantuntijakon-
sultti yhteistyössä osayleiskaavan projektiryhmän, suunnittelijoiden ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Osallisil-
la ja muilla asiantuntijoilla on mahdollisuus arvioida kaavan vaikutuksia kaikissa kaavan vaiheissa. Arviointien 
vaikutusalue vaihtelee riippuen tarkasteltavista vaikutuksista.  
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6. Prosessikuvaus, aikataulu ja vuorovaikutus 
Kaava on kaavoitusohjelman mukainen. Selvitykset, vaikutusten arviointi ja suunnittelu ohjelmoidaan ja kustanne-
taan yhdessä Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen ELY-keskuksen Liikennevastuualueen ja Liikenneviraston 
kesken. Osayleiskaavatyön koordinoimiseksi muodostetaan tarvittaessa osapuolten yhteinen projektiryhmä. 
Osayleiskaavan raamivaihe ajoittui vuosille 2015 - 2017. Raamivaiheessa suunnittelun tavoitteet, reunaehdot ja 
vaihtoehdot tarkentuivat ja laadittiin tarpeelliset selvitykset. Tavoitteet ja reunaehdot voivat tarkentua kaavan ede-
tessä. Kaupunkilaiset ja muut osalliset osallistuivat skenaariotyön yhteydessä kaavan tavoitteiden asetteluun. 
Suunnittelualueen pohjoisosan osalta kaavaluonnoksen laatimiseen saatiin raamivaiheessa lähtökohdat ja osa-
puolten yhteinen näkemys. Eteläosan osalta suunnittelun lähtökohdat jäivät vielä avoimeksi. 
 
Luonnosvaihe ajoittuu vuodelle 2017 - 2018. Tällöin asetetaan nähtäväksi kaavaluonnos tai luonnosvaihtoehdot 
ja muu tarpeellinen aineisto, joka käsittää selvitysmateriaalin, skenaariotarkastelun, tarvittavat osa-alueita koske-
vat vaihtoehtoiset ratkaisukuvaukset, vaihtoehtojen alustavan vaikutusten arvioinnin sekä osayleiskaavan selos-
tusluonnoksen. 
 
Ehdotusvaihe ajoittuu vuosille 2017 - 2018. Osayleiskaavaehdotus sisältää kaavakartan tai kaavakarttoja, kaa-
vaselostuksen, vaikutusten arvioinnin tuloksia ja olennaisia suunnitteluratkaisuja havainnollistavan tiivistelmän 
sekä mahdollisen virtuaalimallin. Kaavaratkaisun täytyy olla lähellä lopullista, vain pieniä teknisiä muutoksia voi-
daan enää tehdä.  
 
 
Hyväksymisvaihe: Tarkoitus on, että Rantaväylän osayleiskaava hyväksytään kaupunginvaltuustossa vuo-
den 2018 aikana. Työn eteneminen ja vuorovaikutus taulukkona: 
 
VAIHE SUUNNITTELU KÄSITTELY OSALLISTUMINEN TIEDOTTAMINEN 

Syksy-talvi 2015 - 
2016 
 
1. Osayleiskaavan 
käynnistäminen 
 

Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelman (OAS) laadinta. OAS 
:aa päivitetään koko kaava-
prosessin ajan. 
 
Selvitysten ja lähtötietojen 
kokoaminen. Tämä jatkuu 
koko kaavaprosessin ajan. 
 
Vaikutusten arvioinnin alusta-
va ohjelmointi. 
 
Projektiryhmän kokouksia. 
 

Kaupungin sisäinen aloitus-
kokous.  
 
Alkuvaiheen viranomaisneu-
vottelu 27.10..2015. 
 
Vireille tulosta ilmoittaminen 
sanomalehti Keskisuomalai-
sessa ja Jyväskylän kaupun-
gin www-sivuilla 3.11.2015. 
 

Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman laatiminen 
ja riittävyyden arviointi. 
 

Kaavan vireille tulosta 
ilmoittaminen Jyväsky-
län kaupungin tiedotus-
lehdessä ja Keskisuo-
malaisessa ja  
kunnan www-sivuilla 
osoitteessa: 
www.jyvaskyla.fi/kaavoi
tus. OAS lähetetään 
viranomaisille ja laite-
taan nettisivuille. 

 Vuosi 2016 
2. Raamivaihe 

Raamien kartoittaminen ja 
aineiston laatiminen 
 
Skenaarioiden kuvaaminen, 
vaikutusten arvioinnin käyn-
nistäminen 
 
Projektiryhmän kokouksia. 
Raamitustyöpaja 6.6.2016 
(Jyväskylän kaup., K-S ELY-
keskus, LVM, Liikennevirasto). 
 

Raamivaiheen vuorovaikutuk-
sesta ja nettikyselystä kuulu-
tettiin 17.5.2016 sanomalehti 
Keskisuomalaisessa.  
 
Kaupunkirakennelautakunnal-
le esiteltiin työn lähtökohtia, 
reunaehtoja ja työn etene-
misaikataulua 30.8.2016. 

Nettikysely 18.5.-
1.6.2016, suorat yhtey-
denotot kaavoittajaan.  
 
Tiedotteet, kuulutus 
17.5.2016 KSML. 
 
Yläkaupungin yössä 
21.5.2016 esitellään 
osayleiskaavatyötä ja 
skenaariomalleja. 

Paikallisessa ja valta-
kunnallisessa mediassa 
on esittelyitä työn 
lähtökohdista ja tarken-
tuvista tavoitteista. 
- KSML 
- YLE 
- Jyväskylän kaupungin 
tiedotuslehti 

Vuosi 2017-2018 
3. Luonnosvaihe 
 

Kaavaluonnosaineiston val-
mistelu. 
 
Skenaarioiden arviointi 
 
Muut suunnitteluvaihtoehdot 
 
Vaikutusten arviointi 
 
Projektiryhmän kokouksia 
 
Yleiskaavaluonnos ja liiteai-
neisto nähtävänä xx.xx. – 
xx.xx.2017. 
 
 

Valmistunut aineisto nähtävil-
le ja siihen liittyvät yleisötilai-
suudet järjestetään. 
 
Kaupunkirakennelautakunta 
hyväksyy kaavaluonnoksen 
asetettavaksi nähtäväksi MRL 
30§:n mukaisesti kokoukses-
saan xx.xx.2017. 
 
Kaavaluonnokset  asetetaan 
nähtäväksi ja esitellään 
yleisötilaisuuksissa sekä 
pyydetään mielipiteet viran-
omaisilta, maanomistajilta ja 
muilta osallisilta. Luonnokses-
ta annetuista mielipiteistä 
sekä kaavoituksen vastineista 
tehdään kooste, joka tulee 
kaavaselostuksen osaksi. 

Kaava-aineisto nähtävänä 
palvelupiste Hannikaises-
sa, Hannikaisenkatu 17. 
 
Mielipiteen esittäminen  
aineistosta kirjallisesti 
kaupunkirakennepalve-
luiden kirjaamoon. 
 
E-palautetta voi antaa 
yleiskaavan nettisivuilta. 
 
Vuorovaikutus yleisötilai-
suuksissa. 
 
Yleisötilaisuus järjeste-
tään xx.xx.2017. 

Nähtäville asettamises-
ta ja oikeudesta mielipi-
teiden esittämiseen 
ilmoitetaan sanomaleh-
ti Keskisuomalaisessa 
xx.xx.2017, kuten 
kunnalliset ilmoitukset 
julkaistaan sekä kavoi-
tuksen internet-sivuilla. 
 
 
 

http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus
http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus
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VAIHE SUUNNITTELU KÄSITTELY OSALLISTUMINEN TIEDOTTAMINEN 

Vuosi 2018 
4. Ehdotusvaihe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaavaluonnoksesta saatujen 
mielipiteiden ja lausuntojen 
jälkeen työstetään kaavaeh-
dotus. 
 
Projektiryhmän kokouksia. 
Projektiryhmä hyväksyy oleel-
liset suunnitteluratkaisut 
kaavaehdotuksen pohjaksi. 
 
Yleiskaavaehdotus on julki-
sesti nähtävänä xx.xx.-
xx.xx.2018  Rakentajantalon 
palvelupiste Hannikaisessa, 
Hannikaisenkatu 17, 1.krs, 
40100 Jyväskylä ja kaavoi-
tuksen www-sivuilla: 
http://www.jkl.fi/kaavoitus/ 

Kaupunginhallitus päättää 
kaavaehdotuksen nähtäville 
asettamisesta xx.xx.2018. 
 
Osayleiskaavaehdotus on 
nähtävänä 30 päivän ajan.  
 
Kaavaehdotuksesta pyyde-
tään viralliset lausuntopyyn-
nöt. 
Muistutuksista ja niiden 
vastineista tehdään kooste, 
joka tulee kaavaselostuksen 
osaksi. Kunnan perusteltu 
kannanotto lähetetään muis-
tutuksen tehneille. 
 
 

Mahdolliset muistutukset 
kirjallisesti kaupungin-
kansliaan. 
 
Kaava-aineisto nähtävänä 
palvelupiste Hannikaises-
sa, Hannikaisenkatu 17.  
 
Mahdollinen yleisötilai-
suus 
 
Mahdolliset muistutukset 
kirjallisesti kaupungin-
kansliaan. 
 
Kaava-aineisto nähtävillä 
palvelupiste Hannikaises-
sa, Hannikaisenkatu 17 

Nähtäville asettamises-
ta ja oikeudesta muis-
tuttamiseen ilmoitetaan 
sanomalehti Keskisuo-
malaisessa xx.xx.2018, 
kuten kunnalliset 
ilmoitukset julkaistaan 
sekä kaavoituksen 
internet-sivuilla. 
 

Vuosi 2018-2019 
6. Hyväksymisvai-
he 

Päätöksenteko kunnassa. 
 
 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 
osayleiskaavan. 

Kaupunginvaltuuston 
päätöksestä voi valittaa 
Hämeenlinnan hallinto-
oikeuteen.  

Kaavan hyväksymisestä 
ja voimaantulosta 
kuulutetaan sanoma-
lehti Keskisuomalai-
sessa. 
Kaava lähetetään 
tiedoksi viranomaisille. 

 
7.  Osalliset 
Kaavan 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 §). 
 
Maanomistajat 
 
Asukkaat ja yritykset 
Asukasyhdistykset, asukkaat, yritykset  
 
Toimialat, osastot ja vastaavat 
Kaupunkirakenteen toimiala (KRT) / Liikenne- ja viher-
alueet -palvelualue   
KRT / Kaupunkisuunnittelu ja Maankäyttö / Tontit ja 
maanhallinta 
KRT / Rakennusvalvonta 
KRT / Ympäristötoimi 
Liikuntatoimi 
Jyväskylän Energia Oy / kaukolämpö 
JE Siirto Oy / sähköverkko  
Jyväskylän Energia Oy / vesiliiketoiminta 

Viranomaiset 
Museovirasto 
Keski-Suomen ELY -keskus 
Keski-Suomen liitto 
Keski-Suomen museo 
Liikennevirasto 
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 
 
 
Muut asianosaiset 
Jyväskylän Pyöräilyseura (JYPS) 
SKAL 
 
 

Keski-Suomen pelastuslaitos  
Jyväskylän kaupunki/ympäristöterveysjaos 

Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään saadun palautteen pohjalta tarvittaessa. Merkittä-
vistä muutoksista tiedotetaan osallisille kaavan nähtävillä olojen yhteydessä. Osayleiskaavan www-sivut 
ovat osoitteessa www.jyvaskyla.fi/kaavoitus 

Yhteystiedot 
Jyväskylän kaupunki (sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@jkl.fi) 

 
Yleiskaavapäällikkö Leena Rossi, puh. (014) 266 5050  
tai 040 741 9187  
Liikenneinsinööri Timo Vuoriainen, puh. (014) 266 5144 
Kaavoitusarkkitehti Reijo Teivaistenaho, puh. (014) 266 
5057 
Kaupunkirakennepalvelut   
Käyntiosoite Hannikaisenkatu 17 (Rakentajantalo) 
Postiosoite PL 233, 40101 Jyväskylä 

Keski-Suomen ELY-keskus (sähköpostiosoitteet ovat 
muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi) Pasi Pirtala, Kari 
Komi, Hannu Onkila, Soili Katko ja Minna Immonen. 
 
Keski-Suomen liitto (sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi) 
Pekka Kokki 
 
Liikennevirasto (sähköpostiosoitteet ovat muotoa etuni-
mi.sukunimi@liikennevirasto.fi) 
Tiet: Jukka Peura, Rata: Jouni Juuti

http://www.jkl.fi/kaavoitus/
http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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