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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Osayleiskaavaselostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2018 päivättyä kaavakarttaa.

Vireilletulo
Kaavoitus on käynnistetty teknisen lautakunnan päätöksellä 23.4.2015
Alueen osayleiskaavoituksen käynnistämisestä on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa 2015.
Kaupunginvaltuuston hyväksyminen
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavan _._.201_.
Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue ulottuu Jämsänkosken keskustan, Seppolan keskustan, Kaipolan, Partalan ja Himoksen väliselle alueelle. Suunnittelualueella asuu noin 15 000 asukasta, mikä on noin 70 prosenttia koko kunnan asukasluvusta. Asutus tukeutuu varsinkin Jämsänkosken taajaman pohjoisosissa
vahvasti vesistöihin. Jämsänkosken ja Seppolan taajamia yhdistää Jämsänjoki, joka jatkuu etelän
suuntaan laskien Kaipolassa Päijänteeseen. Suunnittelualueen lounaiskulma on perinteistä maalaiskylämaisemaa, jossa asutus sijaitsee teiden varsilla ja maisemaa hallitsevat laajat peltoalueet.
Suunnittelualue rajoittuu idässä Himoksen matkailukeskukseen.
Kaavan tarkoitus
Osayleiskaavan tehtävä ja tarkoitus on esittää kaavan muodossa kunnan keskeisten taajamaalueiden Seppolan ja Jämsänkosken sekä niiden lähiympäristön tavoitellun kehityksen periaatteet ja
tavoiteltu maankäyttö. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ohjaamaan asemakaavoitusta.
Kaavan valmisteluvaiheen aikana on päädytty laajentamaan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan alue
kattamaan myös Kaipolan, Alhojärven ja Partalan alueet ja niiden läheiset maaseutualueet. Suunnitteilla olleen strategisen yleiskaavan rooli muuttuu taustaselvitykseksi alueen laajennuksen myötä.
Kaupungin strategiset maankäytön linjaukset esitetään kaavaselostuksessa. Strateginen yleiskaavatarkastelu on tämän osayleiskaavan liitteenä (liite 2).
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Oikeusvaikutteisen osayleiskaavan sijainti ja rajaus.
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1.

TIIVISTELMÄ

1.1

Kaavaprosessin vaiheet
Osayleiskaavan hallinnolliset vaiheet:
Laatimispäätös

23.4.2015

Vireilletulo

26.2.2015

OAS:n nähtävilläolo

11.5.–29.5.2015

Luonnoksen nähtävilläolo

10.2.–13.3.2017

Ehdotuksen nähtävilläolo
Hyväksymiskäsittely
Kaavan vuorovaikutustilaisuudet:
Työpajat

24.2.2016 (Seppolan kehittäminen)
29.6.2016, 19.12.2016 (luottamushenkilöt)

1.2

Yleisötilaisuudet

22.2.2017 (kaavaluonnos), 28.11.2017 (alustava kaavaehdotus)

Blogi-kirjoitukset

24.11.2016, 9.2.2017, 17.2.2017,
21.2.2017, 22.2.2017, 21.4.2017, 1.6.2017,
14.9.2017, 12.10.2017, 23.11.2017

Nettikyselyt

21.2.–13.3.2017 (virkistysreitit)

Viranomaisneuvottelut

25.3.2015, 16.8.2016, 17.11.2016,
1.11.2017

Osayleiskaavan sisältö
Osayleiskaavan tehtävä ja tarkoitus on esittää kaavan muodossa kunnan keskeisten taajamaalueiden Seppolan ja Jämsänkosken sekä niiden lähiympäristön tavoitellun kehityksen periaatteet
ja tavoiteltu maankäyttö. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ohjaamaan asemakaavoitusta. Suunnittelualue ulottuu Jämsänkosken keskustan, Seppolan keskustan, Kaipolan, Partalan
ja Himoksen väliselle alueelle ja sen tavoitevuosi on 2030. Suunnittelualueella asuu noin 15 000
asukasta, mikä on noin 70 prosenttia koko kunnan asukasluvusta.
Taajamarakenteen rungon muodostavat kolme keskusta-aluetta: Seppola, Jämsänkoski ja Kaipola, joista Seppola on merkitty pääkeskukseksi ja Jämsänkoski ja Kaipola alakeskuksiksi. Lisäksi
Seppolaan on osoitettu kaksi eri keskustan vyöhykettä kuvaamaan keskusta-alueen ydintä ja
lievealuetta. Seppolaan ja Jämsänkoskelle on myös osoitettu keskustan kehittämisalue kuvaamaan ne keskustan lähellä olevat asuin- virkistys- ja muut alueet, joita tulisi kehittämään osana
keskusta-aluetta. Osana suunnittelua on haluttu korostaa Jämsänjoen tärkeyttä osoittamalla sen
rannat virkistykseen ja ulkoiluun.
Nykyiset asuinalueet on osoitettu kaavaan laajoina aluevarauksina, joiden sisäiset virkistys- ja
puistoalueet osoitetaan vasta tarkemmassa suunnittelussa. Monilla nykyisillä asuinalueilla on
vielä paljon rakentamispotentiaalia. Lisäksi on osoitettu joitakin uusia asuinalueita nykyisten alueiden viereen sekä asumisen reservialueita, joiden toteutus tapahtunee vasta kaavan tavoitevuoden jälkeen. Kaava-alueen lounaisosassa Alhojärven ja Partalan suunnalla on osoitettu pääasialliset kyläalueet, jotka sijaitsevat lähellä kunnallisteknisiä verkostoja.
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Kaupallisia palveluita voi sijoittaa keskusta-alueille, sekä erikseen osoitetuille kaupallisten palveluiden alueille. Erillisiä kaupallisten palveluiden alueita on osoitettu Seppolassa Saarentien tuntumaan ja valtateiden 9 ja 24 risteysalueelle. Työpaikka- ja teollisuusalueita on osoitettu mm.
Jämsänkoskelle Myllymäen alueelle, useita alueita Seppolan tuntumassa, sekä Kaipolassa. Molemmille paperitehtaille on varattu laajat alueet.
Kaava-alueen pääliikenneverkko on osoitettu nykyisinä tai suunniteltuina yhteyksinä. Rautatie
Tampere–Jyväskylä ja valtatie 9 on lisäksi merkitty kehittämiskohteiksi. Suunnitellut rautatien
oikaisut ja oikorata on osoitettu ohjeellisina. Alueen pääpyöräilyreitit on osoitettu kaavaan, joista
puuttuvat osuudet on merkitty omalla merkinnällä. Laajat ulkoilureitistöt on osoitettu kaavassa,
kuten myös moottorikelkkareitit ja melontareitit.
Suojelumerkinnöillä on huomioitu mm. pohjavesialueet, arvokkaat kulttuuriympäristökohteet,
tärkeät maisema-alueet ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet. Myös julkiset
palvelut, yhdyskuntatekninen huolto ja muita erikoiskohteita on merkitty kaavaan.
1.3

Toteuttaminen
Jämsän taajamaosayleiskaava 2030 laaditaan oikeusvaikutteisena ohjaamaan asemakaavoitusta.
Asemakaavojen laatiminen ja päivittäminen etenee rakentamistarpeiden mukaan. Muu rakentaminen etenee maanomistajan aloitteesta lupakäsittelyn kautta. Suunnittelutarvealueella rakennuslupa edellyttää myönteistä suunnittelutarveratkaisua. Yleiskaavan mukaisten kyläalueiden
toteuttaminen etenee yksittäisten tai alueellisten suunnittelutarveratkaisujen perusteella.
Reitistöjen sekä liikenne- ja ratayhteyksien toteuttaminen edellyttää yleiskaavaa tarkempaa
suunnittelua.
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Kuva 1-1. Osayleiskaavan keskusta-alueet, maankäytön laajeneminen ja merkittävästi kehitettävät liikenneväylät.
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2.

LÄHTÖKOHDAT

2.1

Alueen yleiskuvaus
Jämsä sijaitsee Keski-Suomen maakunnan lounaisosassa, Jyväskylästä noin 60 kilometriä Tampereen suuntaan. Jämsän kaupungin pinta-ala on noin 1 820 km², josta nyt tekeillä oleva kaava
kattaa noin 108 km² (10 800 ha) keskustaajaman ympäriltä. Asutus tukeutuu varsinkin Jämsänkosken taajaman pohjoisosissa vahvasti vesistöihin. Jämsänkosken ja Seppolan taajamia yhdistää Jämsänjoki, joka jatkuu etelän suuntaan laskien Kaipolassa Päijänteeseen. Suunnittelualueen
lounaiskulma on perinteistä maalaiskylämaisemaa, jossa asutus sijaitsee teiden varsilla ja maisemaa hallitsevat laajat peltoalueet. Suunnittualue rajoittuu idässä Himoksen matkailukeskukseen.

2.2

Luonnonympäristö

2.2.1

Luonnonolot

Suomi jakautuu pohjois-eteläsuunnassa neljään boreaalisen havumetsävyöhykkeeseen, joiden
rajat määräytyvät lämpöilmastosta aiheutuvien kasvillisuuserojen perusteella. Vyöhykkeet voidaan edelleen jakaa lähinnä ilmaston mereisyydestä ja mantereisuudesta johtuvien kasvillisuuserojen määräämiin lohkoihin. Jämsän seutu kuuluu jaottelussa Järvi-Suomen eteläboreaalisen
metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen. Eteläboreaalisen vyöhykkeen metsätyypit muodostavat metsäkasvillisuutemme perussarjan, johon muitten vyöhykkeitten tyyppejä verrataan. Kasvistoltaan
rikkain osa eteläboreaalista vyöhykettä on lounaismaa eli vuokkovyöhyke. Järvi-Suomen eteläboreaalinen metsäkasvillisuusvyöhyke ei yleisesti ottaen ole niin rehevää kuin lounaismaan vuokkovyöhyke. Suunnittelualueen luonnosta ja luonnonsuojelusta on tarkempi kuvaus kohdassa
2.2.6.
2.2.2

Topografia

Kaava-alueen keskiosan muodostaa laakso, joka on syntynyt kallioperän murrelinjaan, jonka läpi
Jämsänjoki virtaa pohjoisesta etelään. Jämsänjoki saa alkunsa Kankarisvedestä, jonka pinta on
98 metriä merenpinnan yläpuolella (m mpy) ja valuu Päijänteeseen, jonka pinta on korkeudella
78 metriä merenpinnan yläpuolella. Tämä on myös taajamaosayleiskaavan matalin korkeus Jämsänjoen loivassa eteläosassa ja Olkkolanlahdessa. Kaava-alueen eteläosan maasto on tasaisempi
ja sen korkeus merenpinnasta vaihtelee pääsääntöisesti 80:sta 100:aan metriin. Eteläosan korkeimmat kohdat ovat Matkosvuori (220 m mpy) Partalassa, Ohasvuori (170 m mpy) Seppolan
tuntumassa ja Pitkävuori (163 m mpy) Kaipolassa. Etelässä sijaitseva Virmapyhänvuori kohoaa
yli 50 metriä Jämsänjoen yläpuolelle. Suurimmat korkeuserot ovat kaava-alueen pohjoisosassa,
joka on kallioisempi. Useampi kallionnyppylä kohoaa yli 180 tai 190 metriä merenpinnan yläpuolelle alueen koillisosassa. Kaava-alueen ulkopuolella sijaitseva Himoksen hiihtokeskuksen korkein
kohta on 228 m mpy. Topografia on kuvattu seuraavalla kartalla (Kuva 2-1).
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Kuva 2-1. Alueen korkeussuhteet.

2.2.3

Maa- ja kallioperä

Kallioperä
Selvitysalueen kaakkois-, keski- ja pohjoisosien kallioperää hallitsevat graniitti ja granodioriitti.
Graniittialueille sijoittuvat Jämsänjokilaaksoa molemmilta puolta reunustavat korkeat, paikoin
jyrkkärinteiset selännealueet sekä kaakossa Himos ja Paljakka sekä Tiirinselkää rajaavat maisemallisesti huomattavat, vuorimaiset selänteet. Jämsänjoen itäpuoleiset selänteet ovat porfyyristä
graniittia ja porfyyristä kvartsimontsoniittia. Näistä kivilajeista koostuvia maisemassa hyvin erot-
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tuvia mäkiä ovat muun muassa Patalahden pohjoispuoleinen Rahkavuori, Jämsän keskustan
Ohasvuori sekä Jämsänkosken keskustan koillispuoleiset Huhdanvuori ja Omenavuori.
Eteläosissa kallioperässä on rikkonaisuutta ja alueella vaihtelevat vulkaaniset kivet sekä pieninä
esiintyminä sedimenttikivet ja metamorfiset kivilajit. Jämsänjokilaakson länsipuolella maisemasta
selkeästi erottuva Matkosvuori sijoittuu vulkaanisten kivien vyöhykkeelle, joka jatkuu Alhojärven
viljelymaisemista ja Päijänteen Tiirinselän pohjoisrannoilta kielekemäisesti Jämsänjokilaakson
poikki Patalahdelle saakka. Selvityksen kallioperäkarttaotteessa vulkaaniset kivilajit erottuvat
vihertävinä ja harmaina rastereina. Lisänsä kalliolajien kirjoon tuovat Kaipolan Pitkävuoren länsipuolella sijaitsevat kiillekneissi-, vulkaniitti-, uraliittiporfyriitti- ja kiilleliuskevyöhykkeet.
Jämsänjoki sijoittuu pohjois–etelä -suunnassa maisemallisesti merkittävään, Jämsänkosken Kankarisvedeltä Päijänteen Hulkkionlahteen saakka ulottuvaan kallioperän murroslinjaan, joka määrittää jokimaiseman korkoasemat ja koskipaikat sekä antaa laakson maisematilalle suunnan ja
reunat. Muita maisemallisesti mielenkiintoisia kallioperän murroslinjoja ovat Alhojärven viljelylaakson pohjalla, Nytkymenjokea seuraava luode–kaakkosuuntainen murroslinja, sekä näyttävän
Virmapyhänvuoren sivuitse kulkeva murros, johon sijoittuvat Jämsänjoen jokiuoman kulmikkaat
taitteet ja samaa luode-kaakkosuuntaista linjaa jatkava Raiskinoja. Maisemallisesti kiinnostavia
ovat myös murroslinjat, jotka yhdistävät Jämsänjokilaakson ja Päijänteen toisiinsa. Tällaisia murroksia ovat luode–kaakko -suuntainen murroslinja Kankarisveden ja Haaviston Sovijärven ja Päijänteen Juokslahden välillä, sekä Patalahden laakso. Lisäksi selvitysalueella on joukko kallioselännealueiden sisäisiä murroslinjoja, jotka näkyvät maisemassa pienvesien, tiestön ja asutuksen
sijoittumisessa, kuten Jämsänkoskella Laukalammin ja Lavaojan suunnassa sekä Huhdanvuoren
juurella.
Selvitysalueen rajan tuntumassa sijaitseva Kaipolanvuori–Tupavuori on valtakunnallisesti arvokas
kallioalue. Granodioriittinen kallioalue rajautuu Sisä-Suomen reunamuodostuman hiekkakankaisiin ja muodostuu jyhkeistä, korkeista kallioselänteistä, jotka ovat suurelta osin ohuiden irtomaakerrosten peittämiä. Alueen sisäiset korkeuserot ovat suuria, noin 50 metriä. Jääkauden glasifluviaalisesta toiminnasta kertoo Kaipolanvuoren ja Tupavuoren välinen sanduriuoma, jonka kautta
sulamisvedet ovat virranneet kaakkoon Kollinkankaan deltatasanteelle.
Maaperä
Selvitysalueen maaperäolosuhteet (Kuva 2-2) ovat monipuolisesti vaihtelevat ja maisemallisesti
kiinnostavat, sillä eri maalajit heijastuvat selkeästi alueen maisemakuvaan muun muassa vaihtelevan kasvillisuuden ja eri maankäyttömuotojen sijoittumisen muodossa. Jääkauden aikaiset ja
jälkeiset jäätiköiden ja niiden sulamisvesien liikkeet sekä Itämeren ja Muinais-Päijänteen vaiheet
ovat muokanneet Jämsän seudun maaperää. Näsijärven–Jyväskylän jäätikkökielekevirran reuna
ulottui Hämeenkyrön pohjoisosista Keski-Suomeen saakka ja kielekkeen eteen, Yoldiameren rannalle kerrostui Sisä-Suomen reunamuodostumavyöhyke. Reunamuodostuman pohjoispuolelle
kerrostuneet harjujaksot ovat pohjois–etelä -suuntaisia. Muodostuma syntyi 11 000–10 900
vuotta sitten, eli reilut tuhat vuotta myöhemmin kuin Ensimmäinen Salpausselkä, ilmaston tilapäisesti kylmetessä ja jäätikön sulamisen hidastuessa noin sadan vuoden ajaksi.
Perääntyvä jäätikkökieleke rajautui suolaiseen, valtamereen yhteydessä olevaan Yoldiamereen,
jonka jäätikkölahti ulottui nykyisen Päijänteen altaalta Laukaaseen ja Konnevedelle saakka.
Kerkkolankankaan ja Haaralankankaan hiekkamaat ovat sulamisvesivirroista syntynyt deltamuodostuma, jonka lakitasanne on Yoldianmeren rantavesien noin 140 m mpy korkeustasolle huuhtoma. Jämsänjokeen viettävä rinne on karkeaa hietaa ja vyöhykkeellä on lähteitä ja vesiuomia.

7

Kuva 2-2. Alueen maaperä. (lähde: GTK)

Korkein jääkauden jälkeinen Yoldiamerenranta oli Jämsän–Jämsänkosken alueella noin 140–150
m:n korkeudella. Huuhtoutumisraja voi maastossa näkyä paljaana kalliona, kivikkovyönä tai törmänä, kuten esimerkiksi Matkosvuoren, Ohasvuoren, Pienen Ahonvuoren ja Jämsänkoskella Orivuoren ja Mäntymäen rinteellä. Korkeimman rannan yläpuolelle kohoavien mäkien laet ovat ravinteikkaampia kuin huuhtoutuneet alemmat rinteet. Jatkuvan maankohoamisen seurauksena
nykyisessä Keski-Ruotsissa sijainnut yhteys valtamereen katkesi ja Itämeri muuttui noin 10 600
vuotta sitten Ancylusjärveksi. Ancylusjärven alkuvaiheessa vedenpinnan lasku hidastui ja syntyi
maastossa verrattain helposti erottuva muinaisranta, ns. Ancylusraja, joka näkyy Keski-Suomen
maastossa paikoin selvinä törminä ja kivikkovyöhykkeinä. Jämsän alueella Ancylusraja sijaitsee
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noin 120 m nykyisen merenpinnan yläpuolella, ja tälle korkotasolle sijoittuvia kivikoita on muun
muassa Tervasmäellä ja Jämsänkosken koulumäellä. Ancylusjärvivaiheen alussa Päijänne oli jääjärven laaja-alainen lahti. Vähitellen maankohoamisen seurauksena Keski-Suomen järvialue kohosi Itämeren altaan yläpuolelle ja myös Päijänne kuroutui Ancylusjärvestä erilleen noin 10 000
vuotta sitten. Muinais-Päijänteen vedenpinta oli korkeimmillaan 8 500–6 900 vuotta sitten, jolloin
vedenpinta oli yli 20 metriä nykyisen Päijänteen pintaa korkeammalla, eli noin korkotasolla 98 m
mpy. Myös Muinais-Päijänteen ranta erottuu maisemassa paikoin muinaisrantoina. Vedenpinta
lähti voimakkaaseen laskuun, kun Päijänteen laskusuunta vaihtui etelään Kymijoen syntyessä.
Sulamisvesien ja jäätikön kuljettamia maalajeja ovat sora, hiekkamoreeni, hiekka, karkea hieta
(keltainen), hieno hieta (violetti) ja hiesu (vaalean violetti). Pienvesistöjen varsilla ja painanteissa
on myöhemmin muodostuneita pienialaisia liejuisia hienon hiedan ja liejuisen hiesun alueita.
2.2.4

Vesistöt ja vesitalous

Taajamaosayleiskaavan alueella on useita pieniä järviä ja lampia. Taajamaosayleiskaavan vesistöjä ovat Asemenjärvi, Patalahti, Koukkulammit, Ahvenlammi, Särkijärvi, Jaatilanjärvi, Suolammi, Laukalammi, Oinaslammi, Alaslammi, Keskislammi, Soukkio, Kaakkolammi ja Kankarisveden
Rekolanselän eteläosa. Taajamaosayleiskaavan eteläosassa sijaitsevat Alhojärvi, Pienami, Hanisjärvi, Majistonjärvi, Nytkyn, Iso Nurmijärvi ja Vähä Nurmijärvi, Peräjärvi, Pitkäjärvi ja Kattilajärvi. Alueella sijaitsevia jokia ovat keskustan halki virtaava Jämsänjoki sekä eteläosassa olevat
Nytkymenjoki ja Kurujoki. Alueen kaikki vedet valuvat Jämsänjoen kautta Päijänteen Tiirinselälle.
Kankarisveden pinta ja Jämsänjoen valunta säännöstellään Rekolankosken voimalaitoksella, jonka lisäksi alempana lyhyen matkan päässä sijaitsee Patalankosken voimalaitos. Vedenkorkeutta
on seurattu vuodesta 1910 ja suurin tulva tapahtui vuonna 1988, jolloin vedenpinta ylitti määritetyn ylärajan muutamilla senttimetreillä. Tulvavahingot jäivät melko vähäisiksi. Kankarisveden
suurimmatkin tulvat ennustetaan tulevaisuudessa jäävän maltillisiksi. Myös Päijänne on ollut
säännöstelty vesistö vuodesta 1965.
Suunnittelualueella sijaitsee kolme luokiteltua pohjavesialuetta (Kuva 2-3): Kerkkolankangas ja
Kollinkangas (tärkeät pohjavesialueet) ja Rasuanniemi (vedenhankintaan soveltuva alue). Lisäksi
suunnittelualueen lähistöllä sijaitsee Kankaanmäen ja Lahdenkylän luokitellut pohjavesialueet.
Pohjavesialueiden hydrologiset tiedot ovat kaavaselostuksen liitteessä 12.
Jämsän kaupunki on teettänyt hulevesien hallintasuunnitelman (kaavaselostuksen liite 14). Hulevesitulvariskianalyysissa ei tunnistettu merkittäviä hulevesitulvariskikohteita Jämsän taajaman
alueella. Lammikoitumista voi esiintyä paikoittain, esimerkiksi Ekosen alueen läheisyydessä, Märäsojan varrella sekä Pietilän alueen läheisyydessä. Jämsän keskustan alueella on joitakin paikkoja, joissa lammikoituminen osuu rakennetulle alueelle. Lammikoituvia alueita sijaitsee myös
Asemanmäen läheisyyteen suunnitellun asuinalueen alueella. Jämsänkosken keskustassa lammikoitumista esiintyy Koulumäen alapuolella.
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Kuva 2-3. Pohjavesialueet. (lähde: Oiva-paikkatietopalvelu)

2.2.5

Maa- ja metsätalous

Taajamarakenteen ympärillä harjoitetaan maa- ja metsätaloutta. Suurimmat peltoalueet sijaitsevat taajamaosayleiskaava-alueen eteläisellä puoliskolla kun taas pohjoisosa on metsäisempi.
Taajamaosayleiskaavan alueella on useampi maatilakeskus.
2.2.6

Luonto

Kaava-alueelle on laadittu luontoselvitys vuonna 2016 (Liite 4a) ja sitä on täydennetty keväällä
2017 (Liite 4b). Luontoselvitys kohdennettiin kaava-alueen niihin osiin, joihin oli suunnitteilla
maankäytön muutoksia sekä ilmakuva-, kartta- ja paikkatietotarkastelun perusteella alueille,
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joissa sijaitsee mahdollisesti arvokkaita luontokohteita. Kaava-alueen arvokkaita luontokohteita
on kuvattu tarkemmin kaavaselostuksen liitteenä 4a ja 4b esitetyssä luontoselvityksessä.
2.2.6.1

Luonnonsuojelualueet

Suunnittelualueella ei sijaitse Natura 2000 -verkoston kohteita. Suunnittelualueella sijaitsee neljä
luonnonsuojelualuetta tai luonnonsuojeluohjelmien mukaista kohdetta (Kuva 2-4). Alueet ovat
Hiidenmäen (YSA206138), Orivuoren (YSA208017) ja Ryönien lehdon luonnonsuojelualueet
(YSA093033) sekä lintuvesien suojeluohjelmakohteena oleva Alhojärvi (LVO090195).

Kuva 2-4. Luonnonsuojelualueet (lähde: Oiva-paikkatietopalvelu) ja luonnonmuistomerkit.
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2.2.6.2

Luonnonmuistomerkit

Kaava-alueella on kaksi rauhoitettua luonnonmuistomerkkiä (luonnonsuojelulaki 23 §). Olkkolassa on rauhoitettu kookas, vankkarunkoinen, runsaslatvuksinen lehmus ja Pääskysmäessä kappelin länsipuolella rauhoitettu vanha mänty (Kuva 2-4).
2.2.6.3

Uhanalaiset eliölajit

Uhanalaisten eliölajien esiintymistä selvitettiin Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä Eliölajit -tietojärjestelmästä (tilanne 16.10.2015). Kaavassa osoitettaville, maankäytöltään muuttuville
alueille sijoittui ainoastaan liito-oravahavaintoja. Näiden osalta liito-oravaesiintymien nykytila on
tarkistettuvuosien 2016 ja 2017 luontoselvitysten yhteydessä (liitteet 4a & 4b). Muut kaavaalueella tehdyt havainnot uhanalaisista lajeista koskevat erilaisia putkilokasveja, sammalia ja
jäkäliä. Lisäksi Ryönien lehdon luonnonsuojelualueelta on tehty havainto vaarantuneesta kovakuoriaislajista. Uhanalaisten lajien havainnoista on kerrottu tarkemmin luontoselvityksessä (liite
4a).
2.2.6.4

Luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajit

Luontodirektiivin II- ja IV(a)-liitteiden lajeista suunnittelualueella on tavattu liito-oravaa (II, IV),
kirjojokikorentoa (II, IV) ja viitasammakkoa (IV). Myös muiden IV(a)-liitteen lajien esiintyminen
alueella on mahdollista.
Kirjojokikorennosta on tehty yksi havainto Nytkymenjoen Jopotinkoskella vuonna 2007. Todennäköisesti laji elää laajemminkin Nytkymenjoen alueella.
Viitasammakosta on tehty havaintoja keskustasta Jämsänjoen varrelta Lopotin alueelta, Alhojärveltä, Olkkolanlahdelta sekä kaava-alueen lounaisosasta Isokorven tilan läheltä (Luonnontieteellinen keskusmuseo 2016). Lajia esiintyy todennäköisesti useimmilla kaava-alueen järvillä ja
lammilla. Lisäksi laji saattaa lisääntyä peltoalueiden valtaojissa. Viitasammakon esiintyminen
Tuuralammella, Viialanlahdella ja Hulkkionlahdella selvitettiin keväällä 2017 (liite 4b). Näiltä tarkastetuilta alueilta ei löytynyt lajin lisääntymispaikkoja.
Suunnittelualueelta on tehty useita havaintoja silmälläpidettäväksi luokitellusta liito-oravasta.
Sellaisia liito-oravahavaintoja, joiden sijaintitieto on tarkka ja jotka ovat verrattain tuoreita, on
yleiskaava-alueelta yhteensä 30. Havainnot sijoittuvat melko tasaisesti koko yleiskaava-alueelle.
Huhtikuussa 2016 tehdyillä maastokäynneillä havaittiin liito-oravan jätöksiä yhteensä kuudella
alueella. Liito-oravan papanapuita havaittiin eniten Jämsänkosken keskustan tuntumassa. Jätöspuita havaittiin näillä kuudella alueelle yhteensä 46. Lisäksi syksyllä 2016 tehdyllä käynnillä havaittiin kolme liito-oravan jätöspuuta Olkkolanlahden pohjukassa Lautatarhantien eteläpuolella.
Samalta paikalta on olemassa myös aikaisempi liito-oravahavainto. Liito-oravaselvitystä täydennettiin keväällä 2017 (liite 4b). Liito-oravahavaintoja tehtiin tuolloin kappelin, Olkkolanlahden ja
Haapakorven alueilta. Kaikilta kolmelta alueelta löydettiin myös mahdollisia liito-oravan pesäpuita.
2.2.6.5

Arvokkaat linnustoalueet

Suunnittelualueella ei sijaitse kansainvälisesti tärkeiksi luokiteltuja linnustoalueita (IBA-alueet).
Kaava-alueen eteläosassa sijaitsevat vesialueet sisältyvät valtakunnallisesti tärkeään Päijänteen
FINIBA-alueeseen. Kaava-alueella sijaitsee kolme maakunnallisesti tärkeäksi luokiteltua linnustoaluetta (MAALI-alueet): Kääpälän pellot, Alhojärven alue ja Lokalahti (Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys 2013). Alhojärvi kuuluu myös valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan (Alhojärvi, LVO090195).
2.2.6.6

Arvokkaat luontokohteet

Luontoselvityksessä tarkastetuilta osa-alueilta ei todettu luonnonsuojelulain 29 § mukaisia suojeltuja luontotyyppejä.
Luonnontilaisia tai sen kaltaisia vesilain 2. luvun 11 § tarkoittamia lähteitä suunnittelualueella
todettiin viisi kappaletta. Lähteet sijaitsivat Orivuoren luonnonsuojelualueen lähellä ja Jämsänjoen lähellä jätevedenpuhdistamon eteläpuolella sekä Olkkolassa Viialantien länsipuolella. Lisäksi
yksi lähde havaittiin Lehmisuolla noin 700 m suunnittelualueen ulkopuolella.
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Suunnittelualueella ei sijaitse luonnontilaisia enintään yhden hehtaarin suuruisia lampia tai järviä.
Syksyn 2015 maastokäynneillä osa-alueilta 1, 4, 8, 15 ja 16 (ks. luontoselvitys, liite 4a) todettiin
metsälain 2. luvun 10 § mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Kevään 2016 liitooravaselvitykseen keskittyneillä maastokäynneillä ei todettu uusia luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Taajamaosayleiskaavan eteläisellä laajennusalueella havaittiin syksyn 2016 maastokäynneillä huomionarvoisia elinympäristöjä osa-alueilla 21, 24,
27 ja 28.
·

Osa-alueella 1 (Kaakkolammen ympäristö) on neljä pienialaista, selvästi ympäristöstään erottuvaa vähäpuustoista suota.

·

Osa-alueella 4 (Linnasenvuori) on kaksi mahdollista metsälain tarkoittamaa jyrkännettä ja
niiden alusmetsää. Osa-alueella 8 (puhdistamon eteläpuolinen metsäalue) on useita pienvesien välittömiä lähiympäristöjä (lähteitä, tihkupintoja ja puroja).

·

Osa-alueella 8 (Ryönit) on kolme luonnontilaista, vesilain 2. luvun 11 § tarkoittamaa lähdettä.
Ryönit ovat lähteistä alkunsa saavia puroja joita on yhteensä seitsemän kappaletta. Pohjoisin
sisältyy Ryönien lehtojen luonnonsuojelualueeseen. Ryönien alueella kasvaa huomionarvoista
lehtokasvillisuutta, mm. kevätlinnunsilmää ja kaislasaraa. Hyvin suuri osa alueen havumetsistä on poikkeuksellisen vanhaa ja luonnontilaisen kaltaista ja lahopuuta on monin paikoin tavanomaista talousmetsää enemmän.

·

Osa-alueilla 15 (Ahvenlammi-Palomäki) ja 16 (Sorvajärvi-Särkijärvi) on pienialainen vähäpuustoinen suo.

·

Osa-alueella 21 (Matkosvuori) havaittiin pienialaisia useita lähellä toisiaan olevia räme- ja
korpialueita (ruohokorpi (RhK) ja tupasvillaräme (TR) sekä rämeen ja korpien suoyhdistymätyyppejä). Pienialaiset ja ympäristöstään erottuvat suonotkelmat ovat metsälain 2. luvun 10
§ mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Matkosvuoren eteläpuolella olevalta Savonvuoren-Mäkelänvuoren alueella havaittiin lisäksi melko iso yhtenäinen noin 16 hehtaarin kokoinen metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas elinympäristökokonaisuus, joka sisältää vanhaa uudistusiän selvästi ylittänyttä lahopuustoista kuusivaltaista kangasmetsää, kalliojyrkänteen, luonnontilaisen kaltaisen noron ja märkää luhtaista korpea. Matkosvuoren länsiosassa on jyrkkä rinnemetsä, jonka puusto on yleisesti hyvin iäkästä vaihdellen järeistä
kuusikoista mäntyä kasvaviin vanhoihin kalliometsiin. Matkosvuoren jyrkänne on ainakin paikoin metsälain 10 § tarkoittama erityisen arvokas elinympäristö (jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät) ja jyrkänteiden päällä kasvavat vanhat mänty- ja kuusimetsät metsälain
mukaisia muita arvokkaita elinympäristöjä.

·

Osa-alue 24 (Alhojärvi) kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan ja kohde on
luokiteltu myös Keski-Suomen maakunnallisesti tärkeäksi lintualueeksi (ns. MAALI-alue).

·

Osa-alueella 28 (Pitkävuori-Velkuunvuori) sijaitsee metsälain 2. luvun 10 § mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (kalliojyrkänne) Velkuunvuorella.

Paikallisesti arvokkaiden luontokohteiden rajaukset on esitetty liitteenä olevassa selvityksessä.
Kaavaan liito-oravakohteet on merkitty luo -merkinnällä (luonnon monimuotoisuuden kannalta
erityisen tärkeä alue) mikäli ne sijaitsevat rakennettavaksi tarkoitetulla alueella. Maa- ja metsätalousalueella sijaitsevia liito-orava-alueita ei ole merkitty kaavakartalle. Lähteet on merkitty
pistesymbolilla ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet rasterilla (Kuva 2-5).
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Kuva 2-5. Kaavakartalle merkityt arvokkaat luontokohteet. Liito-oravakohteita ei ole merkitty maa- ja
metsätalousalueilla.

2.3

Maisema ja kulttuuriympäristö

2.3.1

Maisemarakenne, maisemakuva

Ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän v. 1992 laatiman maisemamaakuntajaon mukaan
selvitysalue sijoittuu Hämeen viljely- ja järvimaahan ja sen tarkemassa aluejaossa Päijänteen
seudulle. Keski-Suomen maakunnallinen maisemaselvitys (Muhonen 2005) jakaa maakunnan
vielä 14 eri maisematyyppiin. Jaottelussa kaava-alue kuuluu Jämsänjokilaaksoon.
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Maisemarakenteen tarjoamat suotuisat lähtökohdat ovat vaikuttaneet Jämsän taajaman ja seutukunnan kehittymiseen. Suotuisat luonnonolosuhteet ja valmius näihin pohjautuvien elinkeinojen
kehittämiselle ovat mahdollistaneet monipuolisen kulttuurimaiseman kehittymisen Jämsän seudulle. Kallioperän murroslinjaa seuraava Jämsänjoki laskee Päijänteeseen vain muutaman kilometrin päässä Jämsän nykyisestä keskustasta, mikä on tarjonnut hyvät kulkuyhteydet Päijänteen
vesistöön ja sieltä Hämeeseen aikana, jolloin maantieverkko oli vielä heikko. Muinaisiin Itämerija Suur-Päijänne vaiheisiin sekä Sisä-Suomen reunamuodostumaan liittyvät hiesumaat ovat tarjonneet viljelylle suotuisia alueita. Jämsänjoen koskipaikat ovat puolestaan mahdollistaneet varhaisen teollisuuden syntymisen Jämsänkoskelle. Seudun vauraus näkyy myös rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteiden määrässä ja yksityiskohdissa. Jämsän keskusta ympäristöineen
sijoittuu laajaan maisemalliseen solmukohtaan, jossa kohtaavat muutoin metsävaltaisessa maisemassa ristikkäiset kallioperän murrokset ja niihin liittyvät vesistölinjat ja viljavat laaksot, SisäSuomen reunamuodostuma ja pitäjästä kaupungiksi kehittyneen Jämsän rakennettu ympäristö ja
liikenneyhteydet.
Kallioperän piirteet ja murroslaaksojen muodot ovat paikoin jylhiä ja selänteet näyttäytyvät maisemakuvassa selväpiirteisinä linjoina ja maisematilaa voimakkaasti rajaavina selänteinä. Maisematila muodostuu vahvasti Jämsänjokilaakson ympärille. Jokilaaksoa rajaavien korkeimpien selänteiden lakialueet kohoavat noin 180–230 m mpy, ja ne ovat säilyneet jääkauden jälkeen vedenkoskemattomina. Jämsänjokilaaksoon laskee pienempien vesistöjen lasku-uomien ja järvialtaiden muodostamia sivulaaksoja. Myös näiden sivulaaksojen maisematilaa määrittelevät usein
kallioperän topografia ja murrokset, jolloin myös niiden maisemakuvassa on pienipiirteisesti samoja elementtejä kuin varsinaisessa jokilaaksossa. Tällaisia pienten järvialtaiden ja uomien rikastuttamia sivulaaksoja on suunnittelualueen pohjoisosassa Sovijärvellä, Jämsänkosken Heinäjärven lasku-uoman varrella Orivuoren juurella sekä Jämsän keskustassa Suolammin ja Jaatilanjärven välillä. Murroslinjat määrittelevät myös Himoksen edustalla sijaitsevan Patalahden suuntaa ja
Jämsänjoen uoman voimakkaita ja kulmikkaita linjanmuutoksia suunnittelualueen eteläosissa.
Maisemaselvityksessä on tunnistettu maiseman huippukohtia, maamerkkejä, joista osa on luonnonmaiseman huippukohtia ja osa maisemallisesti merkittäviä rakennuksia tai rakennelmia.
Tarkempi maisemaselvitys on kaavaselostuksen liitteenä 5.
2.3.2

Arvokkaat maisema-alueet ja perinnebiotoopit

Vuoden 1995 valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisia valtakunnallisesti arvokkaita maisemaalueita ei ole osayleiskaavan alueella. Maisema-alueinventointi on päivitetty Keski-Suomessa
2010–2015, ja osayleiskaava-alueella valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi esitetään
(Kuva 2-6):
·
·

Alhojärven viljelymaisema (ent. Alhojärvi)
Jämsänjokilaakso (ent. Jämsänjoki)

Valtioneuvosto ei ole vielä tehnyt päätöstä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivityksestä, joten ko. alueiden arvo on toistaiseksi maakunnallinen.
Muut maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaat maisema-alueet:
·

Haavisto

Selvitysalueelle ei sijoitu Keski-Suomen maakuntakaavassa osoitettuja maakunnallisesti arvokkaita perinnemaisemia. Alhojärven viljelymaisemassa sijaitsee kuitenkin arvokas perinnebiotooppi: Laitalan hakamaa.
Alhojärven viljelymaisema on Keski-Suomen maisemissa laajuudellaan hätkähdyttävä ja korkeiden selänteiden rajaama viljelymaisema. Valtakunnallisessa maisema-alueiden inventoinnissa
Alhojärven viljelymaisema on arvioitu maisemakuvaltaan tasapainoiseksi ja historiallisesti kerrostuneeksi. Maisemaan liittyy paikallista teollisuus- ja uittohistoriaa ja sen arvoa nostavat maatalouden pitkiä perinteitä ilmentävät useat vanhat rakennukset. Alhojärven viljelymaisema on loivasti kumpuilevaa maatalousmaisemaa, jonka alavissa painanteissa sijaitsee pikkujärviä ja lampia, joita puolestaan yhdistää savikkoon painuneet serpentiinimäiset vesiuomat. Lustosavet
ovat kasautuneet Yoldiamerivaiheen aikana noin kymmenmetrisiksi kumpareiksi ja luovat nykyiseen viljelymaisemaan miellyttävää ja vaihtelevaa maastonmuodostoa ja mittakaavaa.
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Kuva 2-6. Arvokkaat maisema-alueet.

Alhojärven asutushistoria on pitkä ja alueelta tehdyt muinaismuistolöydöt viittaavat rautakautiseen asuinpaikkaan. 1500-luvun puolivälissä Alhojärvellä ja maisema-alueen pohjoisosissa sijaitsevassa Partalassa oli muutamia taloja. Partalan kylässä on sijainnut lisäksi useita noin 1870luvulta alkaen koskipaikkoihin perustettuja myllyjä ja sahoja. Teollisen historian jäänteinä on
edelleen nähtävissä osia vanhoista rakenteista, sekä uittoa varten osittain suoristettuja uoman
varsia. Talojen määrä kasvoi hitaasti kohti 1800-lukua, jolloin alueella oli noin 20 taloa ja 30–40
torppaa. Alhojärvi on elinvoimainen maaseutukylä, jossa on edelleen aktiivisia tiloja. Alueelle on
rakennettu suhteellisen paljon uusia pientaloja, jotka ovat sijoittuneet valtaosin maiseman rakenteita kunnioittaen päätien varteen.
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Jämsänjokilaakso seuraa kallioperän murroslinjaa. Pohjoisosissa jokiuoma levenee Virmapyhän ja
Viialanlahden suvantoaltaiksi. Jämsänjokilaakson kulttuurimaisemat ovat jokivarren viljaville lieju- ja hiesumaille sijoittuvaa historiallista, rautakaudelta juurensa juontavaa kulttuurimaisemaa,
jota rikastuttavat useat vanhat rakennukset ja muinaisjäännökset. Jokivarren viljelymailla maastonmuodot ovat alavat, mutta laaksotilaa reunustavat näyttävät, jokiuomaa 40–80 metriä korkeammalle kohoavat metsäiset vuoret. Maisemallisesti erityisen merkittävä on Virmapyhänvuori,
jonka juuresta jokiuoma kiertyy taitteelle ja jonka edustalta ja joen vastarannalta avautuu maisemallisesti merkittävä jokilaakson suuntainen näkymä pohjoiseen kohti Jämsän keskustaa. Viljelysten yhteydessä sijaitsevilla vanhojen talonpoikaistalojen pihapiireissä on useasti 1800-luvun
empiretyylistä rakennuskantaa. Jokivarren maatilojen rakennuskanta on muuttunut viime vuosikymmenten aikana uudistusten myötä ja jokivarren maisematilaan on muodostunut myös taajamamaista asuin- ja liikerakentamista Jyväskylä–Tampere-valtatien varteen, sekä Jämsän keskustan ja Kaipolan läheisyyteen. Lisäksi Kaipolanniemen eteläkärjessä sijaitsee Tiirinniemen asuinalue, joka on arkkitehtuuriltaan edustava ja yhtenäinen esimerkki 1950- ja 1960-lukujen teollisuusyhdyskuntien rakennusperinnöstä. Uudenlaisina maamerkkeinä maisemassa toimivat pitkälle
näkyvät Kaipolan tehtaan piiput ja käytöstä poistunut Pitkävuoren mäkihypyn suurmäki.
Haaviston alue on pudotettu vuoden 2015 inventoinnissa paikallisesti arvokkaaksi maisemaalueeksi. Haaviston kylä sijaitsee vesistöjen välisellä kapealla maakannaksella. Alue on loivasti
kumpuilevaa; maisemakuvaa hallitsevat vesistöt ja rantapellot. Alueelle on ominaista peltoja
reunustavat valoisat lehtometsiköt ja muutamat säilyneet pitkämalliset ladot.
2.3.3

Maiseman huippukohdat

Kaavatyön yhteydessä on tunnistettu maiseman huippukohtia osayleiskaavan alueella. Huippukohdat ovat sellaisia luonnonmuodostumia tai ihmisen tekemiä rakenteita, jotka ovat ominaisia
omassa ympäristössään ja ovat osa alueen identiteettiä. Osa maiseman huippukohdista ovat
myös suojelukohteita, mutta huippukohta-merkintä itsessään ei ole suojelumerkintä, vaan sen
tarkoitus on korostaa nämä oleelliset maisemalliset elementit ja niiden suhdetta ympäröivään
maankäyttöön. Maiseman huippukohdat ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kaipolan paperitehtaan savupiippu
Virmapyhänvuori
Kristillisen opiston päärakennus
Juveninkoski
Jämsänkosken paperitehtaan savupiippu
Linnasenvuori
Aarresaari
Soutula

2.4

Rakennettu kulttuuriympäristö

2.4.1

Jämsän (Seppolan) rakentumisen vaiheita

Jämsän keskustaajaman ja sen lähiympäristön vanhinta rakennuskantaa edustavat asuinalueet
sijaitsevat Jämsänjoen länsirannalla Lopotissa ja Pääskyläntien varrella. Kaupungin keskustan
tuntumassa Hiidenmäellä on myös muutaman talon keskittymä, joka on jäänyt uudemman
asuinalueen saartamaksi. Lisäksi Harusvuoren päällysalueilla ja sen läheisyydessä aina entiseen
Lukkoilan tilaan saakka on ollut keskusta-alueen vanhaa asutusta. Mottilantien ja Talvialantien
asutus edusti vielä 1979–1980 inventoinnissa käsityöläisten ja kauppiaitten asuinpaikkoja. Nykyään alueista on jäljellä enää muutama omakotitalo- ja liikerakennus. Se on kokonaisuudessaan
uudistunut, vahvat muutokset ovat olleet myös Vitikkalan kartanon yhteydessä sekä Vitikkalan
koulun taakse jäävillä asuinalueilla. Edustavinta jälleenrakennuskauden rakentamista Jämsän
keskusta-alueella edustaa ns. Vitikkalanpellon alueella sijaitsevat Peltotien ja Niittytien kokonaisuudet. Myös Lammasmäellä on säilynyt ajanjakson pientaloja, mutta suurempia peruskorjauksia
ja uudistumisia läpikäyneenä, maisemallisesti hajanaisempana kokonaisuutena. Jämsän asutustiloille asutettiin siirtoväkeä pääosin Kivennavan Joutselän alueelta tulleille ja jatkosodan jälkeen v.
1945 maanhankintalain mukaisia tiloja Valkjärveltä tulleelle väelle. Siirtoväelle muodostettiin
Jämsässä yhteensä 187 tilaa ja suurimmat asutuskeskittymät tulivat Jämsässä Jokivarteen ja sen
liepeille. Myös sodasta palaaville luovutettiin ns. rintamamiestontteja. Rakennuspaikat sijoittuvat
eri osiin keskusta-alueella, mm. Pispalaan, Auvilaan, Lopottiin, Hartusvuoreen – usein helposti
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saatavissa olleille kunnan tai seurakunnan, tehtaiden ym. maille. Seurakunnan omistamilta Kelhän ja Pärnämäen alueilta ja kunnan omistamalta Piispalan alueelta myytiin myös muutamia
tontteja. Kelhän omakotiasutukseen kaavoitettua aluetta alettiin toden teolla kaupata 1945. Valtion omistamille Talvialan maille nousi 1940-luvun lopulla Lammasmäen omakotialue ja KOP:n
omistukseen joutuneille Vitikkalan kartanon pelloille Vitikkala. Vitikkalan, Talvialan ja Pispalan
omakotirakentaminen siirsi väestöllistä painopistettä voimakkaasti joen itäpuolelle. Jämsän keskusta-alueen ulkopuolelle syntyivät Ruotsinkorven ja Ehunsalmen alueet siirtolaisten asuttamisen
jälkeen 1950-luvulla.
1960-luvulla kaupunki alkoi kasvaa ja rakentaminen kiihtyi. Kunta hankki haltuunsa suuria maaalueita Jämsän keskustan alueelta. Jämsään on laadittu rakennusjärjestys 1960-luvulla ja asemakaava 1970-luvulla. Asutuksen laajenemissuunta painottui joen itäpuolelle. Lamminsuon alue
keskustan itäpuolella muuttui kosteikosta viheralueeksi. Linja-autoasema ja tori muutettiin 1963
entiseen suonotkelmaan ja myöhemmin kunnostettiin alueen puistoja. Alueen eteläpuolelle sisääntulotien varteen nousi kulttuuri- ja liikuntakeskus, johon kuuluivat maauimala, liikuntahalli,
lukio, työväenopisto, kirjasto ja monitoimitila Hiitelä 1970-luvulla. Keskustan kadut kunnostettiin
ja vanhasta toriaukiosta tehtiin keskusaukio. Kerrostalorakentaminen vilkastui 1960-luvun loppupuolella. 1974 Jämsän uusista asunnoista 4/5 oli kerrostaloasuntoja, kunnes kehitys taittui vuosikymmenen puolivälin laman myötä. Ensimmäiset rivitaloalueet valmistuivat vuonna 1972. 1970luvulla kaavoituksen painopiste kääntyi joen länsirannalle Könkkölän, Kelhän, Viiskulman ja Tervamäen alueille. 1970–1980-luvuilla rakennettiin reuna-alueille omakotitaloalueita; Särkijärvelle,
osin Auvilaan ja Pispalaan, Tervasmäkeen, Ahopellolle jne. Kerrostalot sijoitettiin keskustan läheisyyteen tai erilaisten laitosten läheisyyteen; Aluesairaalan lähelle, Palomäkeen, Viiskulmaan,
Hartusvuoren alapuolelle ja tietysti Seppolan keskustaan. Jokivarsi on ollut suosituin paikka tähän päivään saakka rakentaa Jämsässä kerrostalo; tai ainakin sen välittömään maisemaläheisyyteen. Se on osaltaan kadottanut keskustaajaman vanhaa rakennuskantaa tehokkaamman rakentamisen tieltä. 1990–2000-luvuilla ei enää laajoja yhtenäisiä alueita keskustaajamaan ole syntynyt. Uudisrakentaminen on sijoittunut vanhemman rakennuskannan joukkoon. Laajin uusi kokonaisuus on ehkäpä Jaatilanrinteen kokonaisuus. Suosituksi tuli rakentaa myös keskustaajamien
ulkopuolelle; painopiste suuntautuikin lähialueilta mm. Ruotsulaan.
2.4.2

Jämsänkosken rakentumisen vaiheita

Jämsänkosken aluerakenteen kehittyminen on liitoksissa tehdaspaikkakunnan yleiseen kehitykseen ja suhdanteisiin, jotka sen toimintaan vaikuttivat. Jämsänkosken keskustaajama oli vielä
1800-luvun alkupuolen haja-asuttua, pääosin yksittäistaloihin tai muutaman talon kokonaisuuksiin keskittynyttä talonpoikaista asumista. Rakennuksien määrää lisäsivät päätilojen maille syntyneet mäkitupalais- ja torpparitilat, erityisesti mäkituparyhmittymiä näyttäisi Jämsänkoskella
säilyneen osin meidän päiviimme. Jämsäkoskella rakentaminen kulki vaiheittain. Agraariasutus
Jämsänjoen Patalankosken ja Rekolankosken paikkeilta väistyi hiljalleen, kun 1800-luvun aikana
ryhdyttiin aktiivisesti kehittämään paperiteollisuutta Patalankosken partaalle, sen läheisyyteen
lopulta vuosikymmenien kehityksen myötä syntyi Jämsänkosken keskusta hallinto- ja palvelutiloineen. 1800-luvun lopun Jämsäkosken taajamakuvaa leimasi puiset "hökkelit" työväenasumisen
monet muodot, joista osa katsottiin olevan aikalaistenkin silmissä jo silloin asumiskelvottomia.
Tehdasrakennukset kosken partaalla hallitsivat maisemaa; suuret talonpoikaistilat jäivät hajasijoittuneena joidenkin matkojen päähän; lähimpänä taisi olla Jämsänkosken rustholli joen toisella
puolella ja Patalan sekä Mellan tilojen maat Jämsän suunnassa. Tehtaan ympärille syntyi pian
myös palvelurakentamista ja liiketiloja sekä vuokrataloja erilaisiin tarpeisiin; sekä Kinulan puolelle että nykyisen Linnasenrinteen ja keskustan paikkeillekin; erityisesti nykyisen Taipaleentien
nurkilla oli varhain liiketoimintaa ja sen läheisyyteen syntyi torikin. Rakentaminen oli kuitenkin
yksityisten käsissä 1930-luvulle saakka, jolloin Yhtyneet paperitehtaat alkoivat tietoisesti tekemään työtä työväestön asuinolojen ja elämänlaadun parantamiseksi. Näihin aikoihin Jämsästä
1920-luvulla itsenäistynyt Jämsänkoski perusti tehtaan tuella omaa kirkkoaan ja synnytti kunnallishallintoa tehtaan toimistotiloissa. Tietoisesti tehdas tuki lahjoittamalla maata ja arkkitehtisuunnittelua sekä materiaaleja keskeisten kuntatoimintojen synnyttämiseksi. Näin saatiin 1930-luvulla
Jämsänkoskelle kirkko, kunnantalo ja virkailija-asunnot (Länälästä) sekä vuokrattiin torin laidassa oleva yhtyneiden omistukseen siirtyneet kaksi liikerakentamista posti- ja telelaitokselle ja paikallisille yrittäjille. Tuolloin tehdasalue oli saanut päätökseensä jo oman rakennustoimintansa
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laajentuneen ja osin tulipalojenkin runteleman tehdasalueen modernisointi. 1930-luvulla rakennettiin myös vuokrataloja asuntopulaa helpottamaan, niistä muutama on edelleen olemassa. Tänä aikana muotoutui Jämsänkosken ydinkeskusta keskeisine palveluineen.
Seuraava rakentamisaalto Jämsänkoskella sijoittui sotien jälkeiseen aikaan; tehtaita laajennettiin
ja modernisoitiin, rakennettiin mm. uusi kerhotalo, virkailijoiden/insinöörien asunnot sekä uusi
toimistorakennus tuotantotilojen uudistamisen myötä. Sodista palanneet miehet tarvitsivat kasvaville perheilleen uusia koteja ja samalla piti asuttaa myös siirtoväki. Yhtyneiden maa-alalle
myytiin markan tontteja rintamamiehille ja edullisia tontteja muillekin tehtaalaisille; rakennustarvikkeet pyrki tehdas toimittamaan ja tarjosi myös halpaa rakennuslainaa. Syntyi laajoja jälleenrakennuskauden asuinalueita Oinaalaan, Ylä-Oinaalaan, Korentolaan, Kinulaan, Korvenmäkeen,
Taipaleentien ja Koskentien varteen, Orivuoreen, Arvenmäkeen, Virtasalmelle ja osin Paratiisin
alueelle. Ensimmäiset aravakerrostalot rakennettiin, syntyivät Yhtyneiden avustukselle ns.
Roukot Koivutietä reunustamaan jo 1950-luvun alussa, Tornitalo syntyi vasta 1960-luvun taitteessa. Pankit rakensivat torin laitaan yhdistettyjä liike- ja asuinkerrostaloja, pääosin 3kerroksisina. Hieman myöhempää pientalorakentamista syntyi 1950–1960-luvuilla Koulumäkeen,
osin seuraavilla ja osin jo samoillakin vuosikymmenyksillä rakennettiin Asemanmäkeen, Linnasenrinteeseen, Tiitolanmäkeen ja Puistolaan, jonne rakennettiin myös rivitaloja ja pienkerrostaloja. Uusimmat asuinalueet syntyivät järvimaisemiin, Toijalaan sekä Rekolan vanhoille pelloille,
1900-luvun viimeisellä kymmenyksellä ja 2000-luvun alussa. Teollisuus on säilynyt koko historiansa samalla paikalla, pienteollisuus on sijoittunut Myllymäkeen jo vuosikymmenien ajan. 1980luku teki muutoksia liikerakentamiseen ja liikekeskuksien sijoittumiseen; painopiste alkoi siirtymään koulumäen suuntaan, Konilannotkontien varteen. Sinne siirtyi 1990-luvun aikana vanhan
torin paikalla toiminut linja-autoasema, sekä keskustan kauppaliikkeet ja huoltoasema. Vanhaan
liikekeskustaan jäi oikeastaan vain pankit ja muutama erikoisliike. Suurimmat liiketilat neliöidenkin perusteella olivat nyt Konilannotkon alueella. Jämsänkoskelle oli syntynyt kaksi keskustaa,
joiden väliin jäi Korvenmäki terveydenhoitopalveluineen ja kirkkoineen sekä päiväkoteineen;
Korvenmäki jakaakin nykyisen liikekeskustan.
Suunnittelualueen vanhasta tiestöstä merkittävin on Jämsänjoen länsirantaa kulkeva, aiemmin
sillalla joen kohti kirkkoa ylittänyt ja kirkon editse pohjoiseen johtanut tie. Tie on osittain yhä
tunnistettavissa vanhalla paikallaan.
2.4.3

Kaipolan rakentumisen vaiheita

Kaipolan tehdasyhdyskunta sai alkunsa Yhtyneiden Paperitehtaiden jakaantumisesta vuonna
1952. Myllykosken tehdas myytiin ja Yhtyneet menettivät sanomalehtipaperin tuotannon. Toimitusjohtaja Juuso Walden jäi johtamaan Valkeakosken ja Jämsänkosken tehtaita. Yhtyneiden uusi
sanomalehtipaperin suurtuotantoon keskittyvä tehdas päätettiin sijoittaa Kaipolaan, koska se
alueena sijaitsi lähellä Jämsänkoskea, Oriveden ja Jämsän välinen rautatie ulottui viereiselle Olkkolan sahalle ja lähellä sijaitsi myös valtakunnan energiaverkko. Kaipolan vaneritehdas rakennettiin 1954 ja sen ympärille kaavailtiin jopa 3500 asukkaan tehdasyhdyskuntaa. Tehdas valmistui
kahdessa vaiheessa ja sinne rakennettiin kaksi sanomalehtipaperikonetta ja puuhiomo. Alueen
asemakaavan suunnitteli Yhtyneiden luottoarkkitehtina toiminut Heimo Kautonen.
Kaipolanniemen eteläiseen kärkeen varattiin Tiirinniemi toimihenkilöiden kahdeksan rivitalon
asuinalueeksi. Ensimmäinen kahden kaaren muotoon sommitellusta rivitalosta valmistui 1953.
Asuinalueen pohjoisosaan valmistui vielä limittäin vuonna 1960 kolme kaksikerroksista rivitaloa.
Päijänteen rantaan rakennettiin kaksi tehtaan johdon rivitaloa, ns. rantarivit 1950-luvun puolivälissä ja vieraskerhon sisältänyt rivitalo vuonna 1963. Kokonaisuudessaan Tiirinniemen asuinalue
oli valmis vuonna 1964. Tiirinniemen itäpuolelle on myöhemmin tehty myös tehtaan henkilökunnan omakotitaloja. Erillinen asuntoalue ja korkeatasoiset asunnot olivat teollisuuden tapa houkutella ylempiä virkailijoita syrjäisille teollisuustaajamille. Johtaja Walden antoi tarkat ohjeet Tiiriniemen rakennusten suunnitteluun ja myös alueen myöhempiä asumiskäytänteitä valvottiin, koska yhtiö esitteli mielellään vierailleen ja yhtiökumppaneilleen asuntoaluetta ja halusi asuinalueen
olevan edustuskunnossa. Rakentaminen tehtiin yhtiön omana työnä ja muurareina toimivat samat työkunnat kuin paperitehtaan muurauksessakin. Asuintalojen lisäksi alueen keskelle rakentui
metsäinen leikkipuisto, länsipuolelle tenniskenttä ja maauimala, eteläpuolelle rantaan laivalaituri.
Myöhemmin yhtiö rakensi Kaipolaan myös urheilukentän ja Pitkävuoren laskettelukeskuksen.
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Oritun tyyppitaloalue on syntynyt alueelle nykyisen Olkkolantien ja Tehtaankadun väliselle alueelle. Ensimmäiset taajaman tyyppipiirustuksin suunnitellut omakotitalot valmistuivat Heimo Kautosen rakennussuunnitelman mukaisesti Orituntien varteen. Ensimmäisenä rakentajana on tiettävästi ollut historiatietojen mukaan Kaipolan tehtaan pakkaamossa vaakamiehenä työskennellyt
Kaarlo Koskinen. Hänen tiedetään olleen ensimmäinen Kaipolan teollisuustyöntekijä, koska oli
aloittanut tehtaalla jo kesäkuun alussa 1952 ja ampui ensimmäisen pamauksen tehtaan työmaalla kun tehdasta alettiin rakentamaan. Tehdasyhdyskunnan tyyppitalot sijaitsevat aivan taajaman
ytimessä. Talomalleja on alueella kuusi erilaista, erilaisille tonteille oli valittu oma tyyppinsä.
Vanhimmat ja korkeimmat omakotitalot sijoittuvat alueen eteläpäähän ja pohjoista kohden talomalli madaltuu ja rakennukset nuorentuvat. Alue on rakentunut 1950- ja 1960-luvuilla nykyiseen
laajuuteensa. Rakennustavalle on ominaista myös rakennusten sijoittuminen Orituntien ja siitä
erkanevien kuuden lyhyen pistokadun varsille.
Kaipolan kartanon hevoshakana toiminut Orittu antoi nimensä samalle paikalle valmistuneelle
kerrostalolle. Samaan aikaan oli keskustassa menossa Roukko Oy:n kerrostalojen rakentaminen
ja harjannostajaisetkin olivat melkein samaan aikaan. Oritun talon harjannostajaiset olivat
11.9.1953 historiatietojen mukaan. Joulukuun alussa 1953 tässä rakennuksessa avasi ovensa
katutason liiketiloissa Kaipolan ensimmäinen kahvila. Rakennukseen sijoittui myös Jämsän säästöpankin Kaipolan konttori. Kaksi myymälähuoneista ja yksi asuinhuoneisto muutettiin pankkitiloiksi vuonna 1981 ja Jämsän Säästöpankin Kaipolan konttori sai näin tilat itselleen. Entisen
(Säästöpankki) pankin toimitila muutettiin vuonna 1982 vähittäismyymälän toimitilaksi. Liiketiloissa on toiminut mm. Isoahon kauppaliike, Jämsän Säästöpankin haarakonttori ja viimeksi anniskeluravintola.
Torikadun kaksi Roukko-kerrostaloa ovat arkkitehti, rakennusneuvos Heimo Kautosen suunnittelemia toisiinsa nivellettyjä kerrostaloja vuodelta 1955. Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n tytäryhtiönä
toimineen Roukko Oy:n rakennuttamat kerrostalot oli alkuaan tarkoitettu tehtaan liikkuvan työväen asuntokäyttöön. Yhden kerrostalon katutasoon valmistui neljä liikehuoneistoa.
Kaipolan koulun suunnittelussa nojattiin Yhtyneiltä paperitehtailta saatuihin arvioihin yhdyskunnan tulevasta väestömäärästä. Sen minimiksi ilmoitettiin 1500 henkeä, laskettiin Kaipolaan tarvittavan 10-opettajainen koulu. Vuonna 1955 valmistui Yhtyneiltä Paperitehtailta ostetulle tontille
oma koulurakennus, jolle varattiin jo alkuun laajentamismahdollisuus. Koulun viereen valmistui
samoihin aikoihin opettajien asuntolarakennus. Koulua laajennettiin vuonna 1967–1968 voimistelusalilla sekä opetustiloilla itään ja etelään. Monitoimitalo (nyk. Kaipolan päiväkoti) rakennettiin
vuonna 1979.
Kaipolan seurakuntatalon kiinteistö sijaitsee syrjemmällä keskustasta metsän reunassa. Arkkitehti Heimo Kautosen suunnitelmin vuonna 1969 rakennettu puuelementeistä valmistunut seurakuntatalo on rakennettu rinteeseen porrastaen. Osin kaksikerroksisen lautaverhoillun rakennuksen
katto on vuonna 1981 muutettu loivaksi harjakatoksi. Vuonna 2015 seurakuntatalo on lopettanut
toimintansa ja se on myyty varasto- ja toimitilakäyttöön.
Kaipolan tehtaan lähellä sijaitsevassa liikerakennusten korttelialueella on vuonna 1961–1962
rakennettu matala yksikerroksinen liike- ja asuinrakennus. Piirustukset laati Kulutusosuuskuntien
Keskusliiton Arkkitehtiosaston arkkitehti Paavo Lehtinen, jonka suunnitelmia on toteutettu vastaavissa myymälätyypeissä useita eri puolilla maata. Rakennukseen tehtiin elintarvikemyymälän,
kahvilan ja pankin lisäksi myös kolme asuntoa liikkeen palveluksessa olleille henkilöille.
2.4.4

Kaavahistoria

Jämsän vanhin kaava on arkkitehti Kauno S. Kallion laatima Asemakaava Jämsän jokivarren taajaväkistä yhdyskuntaa varten vuodelta 1921 (Kuva 2-7). Asemakaava kattaa Seppolan nykyisen
keskusta-alueen Jämsänjoen molemmin puolin. Aikakaudelle tyypilliseen tapaan kaava sisältää
harkittuja näkymiä mm. kirkolle päin, symmetrisiä puistoja, umpikortteleita keskustassa ja väljempää rakentamista keskustan ulkopuolella. Seppolan nykyinen rakenne joen itäpuolella perustuu pitkälti tähän kaavaan: muun muassa torin paikka, pääkadut ja Jämsäpuisto on jo hahmoteltavissa. Länsirannan alueesta on myöhemmin rakentunut varsin toisenlainen alue kuin Kauno S.
Kallion suunnitelmissa. Jokivarsi on jätetty yleiseen käyttöön.
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Kuva 2-7. Ote Jämsän vuoden 1921 asemakaavasta.

Jämsänkoskelle on laadittu asemakaava vuonna 1944 ja siinä hahmottuu Jämsänkosken nykyinen katuverkko ja alueen tonttijako on säilynyt melko samanlaisena.
Vuonna 1957 valmistunut Jämsän jokilaakson seutukaava oletti, että Seppola ja Jämsänkoski
kasvaisivat rautatieasemien ympärille. Laajoja teollisuusalueita suunniteltiin pistoraiteiden ympärille mm. Matkosvuoren itäpuolelle, nykyisen valtatien 9 varrelle, Pääskysmäkeen ja Kakarissuolle. Tieverkko seurasi osittain vanhoja reittejä ja osittain oli jo hahmotettu nykyisenkaltainen tieverkko, jossa maantiet ohittavat taajaman ydinalueet, kuitenkin hieman eri tavalla kuin ne on
myöhemmin toteutettu. Lentokentälle oli varaus Kerkkolankankaalla.
Jämsänkosken yleiskaavassa vuodelta 1966 näkyy jo nykyinen maantieverkko, jonka lisäksi oli
ehdotettu niin sanotun Sovijärven oikaisun rakentamista aina Jämsänjoen länsipuolelle. Teollisuusaluevarauksia oli vähennetty verrattuna vuoden 1957 seutukaavaan ja lentokenttävarausta
ei enää ollut. Uusia rakennettavaksi ehdotettuja alueita olivat mm. Myllymäki, Puistola ja Papinrinne.
Vuonna 1974 on laadittu Jämsän yleiskaava. Kaavassa on määritetty Seppola keskusta-alueeksi,
joka on asuinalueiden ympäröimänä. Jokivarsi oli koko pituudeltaan suunniteltu virkistysalueeksi.
Liikenneverkko oli jo aika lailla nykyisenkaltainen: liikenneverkosta on näkyvissä valtatie 9:n
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eritasoliittymät ja nykyiset keskustan ydintä kiertävät pääkadut. Kaipolaan oli suunniteltu nykyistä laajemmat asuinalueet. Seppolan ja Kaipolan välille oli suunniteltu erillinen ulkoilureitti.
Jämsänkosken yleiskaavassa vuodelta 1977 näkyy jo nykyinen yhdyskuntarakenne. Rantoja pitkin kulkee virkistysreittejä ja Rasuanniemen kautta oli suunniteltu ulkoiluyhteys yhdistämään
Kanakarisveden itä- ja länsirannan.
Yleiskaavat on päivitetty Jämsässä ja Jämsänkoskella 1980-luvun lopussa ja 1990-luvulla. Kaavaalueen nykyiset voimassa olevat yleiskaavat on lueteltu luvussa 2.6.3 ja kaavaotteet voimassa
olevista yleiskaavoista löytyvät kaavaselostuksen liitteestä 9.
2.4.5

Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö

Osayleiskaava-alueella ovat seuraavat valtakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut rakennetun kulttuuriympäristön alueet ja kohteet (RKY-2009):
·
·
·
·

Jämsänjoen agraarimaisema
Vanha Jämsä
Jämsänkosken teollisuusympäristö
Suur-Jämsän neljästä valtakunnallisesti arvokkaasta empiretaloista Ruotsula ja Hinkkala.

Jämsänjoen agraarimaisema,
kaavamerkintä: RKY(1)
Jämsänjoen molemmin puolin ulottuvalle viljavalle alueelle on jo varhain keskittynyt suuria talonpoikaisia maatiloja, joiden 1800-luvulla muotoutunut rakennuskanta noudattaa monessa pihapiirissä empirekaudelle ominaista säätyläistilojen arkkitehtuuria. Pitkästä asutushistoriasta muistuttaa joen varrella oleva rautakautinen kalmisto.
Savikkoalueella sijaitseva Jämsänjokilaakso tunnetaankin Keski-Suomen vilja-aittana. Jämsän
taajamarakenteen eteläpuolella oleva alue polveilee avoimena maanviljelysmaisemana. Joen
itärannalla on mm. Ala-Mannisen, Vinnin, Puttolan ja Ruotsulan tilat sekä vastarannalla joen
mutkassa Karhala, Niemi ja Saari. Kaikki tilat peltoineen sisältyvät laajempaan Jämsänjokilaakson maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisema-alueeseen.
Vanha Jämsä
kaavamerkintä: RKY(2)
Suur-Jämsän kirkonseudun vanhin säilynyt rakennettu ympäristö sijoittuu Jämsänjoen molemmin
puolin kirkon kohdalle. Joen länsirantaa seurailevan vanhan maantien, Pääskyläntien, varrella on
avoimessa peltomaisemassa säilynyt vanhoja kantatiloja kuten Hinkkala ja Simolat vanhoine
rakennuksineen sekä kirkonkylävaiheesta periytyviä yksittäisiä asuintaloja. Vastapäinen ranta
avautuu laajana puistona, jonka keskipisteenä on maisemallisesti erittäin vaikuttava, suuren kupolin kattama kirkko. Kirkkoherranpappila puistoineen on osa kirkkomaisemaa. Kirkonympäristö ja länsirannan vanha asutus peltoineen luovat tärkeän maisemallisen painopisteen tiiviiseen ja
uuteen keskustarakentamiseen.
Vaaleaksi rapatussa tiilikirkossa on suuri keskikupoli avonaisine lanterniineineen, ristivarsien
päädyissä on niitä jäsennöivät matalaprofiiliset pilasterit. Kupoli hallitsee myös niukkailmeistä
kirkkosalia. Saarnastuoli, alttari- ja kuorikaide ovat tyypillisiä 1920-luvun klassismin elementtejä.
Kaksiosainen alttaritaulu, jonka ylemmän maalauksen aiheena on Kristuksen kirkastuminen ja
alemman Pyhä ehtoollinen, on vuodelta 1848 ja sen on maalannut Berndt Godenhjelm. Kirkossa
olevan museohuoneen esineistöön kuuluu mm. keskiaikainen Neitsyt Maria -aiheinen alttarikaappi.
Kirkon luona oleva uusklassillinen kellotapuli on rakennettu 1857 intendentinkonttorissa jo 1838
laaditun piirustuksen mukaan. Se noudattaa yleisjäsentelyltään C.L. Engelin piirtämää Hollolan
kellotapulia.
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Jämsänkosken teollisuusympäristö
kaavamerkintä: RKY(3)
Jämsänkosken teollisuusyhdyskunnalla on monipuolinen ja pitkä historia vesivoiman hyödyntämisessä Jämsänjoen yläjuoksulla olevan kapean koskipaikan tuntumassa.
Alisen kosken partaalla ja Isännöitsijän sillan risteyskohdassa ovat muistomerkkiluontoisina säilytetyt selluloosateollisuuden rakennusten jäännökset, 1960-luvun happotorni ja rikkisäiliö, Patalankosken voimalaitos sekä tehtaan klubirakennus ja klassistinen seurantalo Ilveslinna vuodelta 1937. Padot ja kanavat antavat leimansa teolliselle ympäristölle. Seurantalon ympäristö on puistomainen lehmuksineen ja kosken ympäristö on luonnontilainen, lukuun
ottamatta kosken keskellä olevaa kivistä talvi- ja jatkosodan muistomerkkiä.
Koskikeskuksen yläpuolisessa Rekolankoskessa on vielä vanha mylly sekä 1922 rakennettu
voimalaitos.
Uusiutuneen paperitehtaan toiminnan alkuajoilta peräisin olevia osia on säilynyt. Teollisuuden ja
tehdasyhdyskuntien luottoarkkitehdin W.G. Palmqvistin kädenjälki leimaa monia Jämsänkosken
tehtaan rakennuksia.
Suur-Jämsän empire-talot (Ruotsula ja Hinkkala)
kaavamerkintä: Hinkkala RKY(4), Ruotsula SRS
Jämsän alueella on useita 1800-luvun alkupuolen vauraasta ja tyylitietoisesta rakentamisesta
kertovia asuinrakennuksia. Suurten talonpoikaistilojen uudet päärakennukset tai pihapiirin laidalle rakennetut syytinkitalot on rakennettu ja uudistettu empiretyylin yksityiskohtia mukaillen.
Rakennukset, joissa monessa on aumakatto, on vuorattu ajanmukaisella vaakavuorauksella. Koriste-elementteinä ovat nurkkien pilasterit, tyylitellyt joonialaiset pilasterit ja ikkunoiden profiloidut listat ja joskus maalatut otsalaudat. Ominaista näille rakennuksille ovat komeat kaksoispylväiden ja kaari-ikkunoiden koristamat umpikuistit.
Parhaat esimerkit Jämsän empiretaloista ovat Ruotsula vuodelta 1824 ja Säyrylän kylässä oleva
Kuikka 1830-luvulta, Hinkkala 1830-luvulta sekä Honkasen 1834 tyylinmukaistettu päärakennus ja vierasrakennus 1840-luvulta Jämsänkoskella.
2.4.6

Suojellut rakennukset (Laki rakennusperinnön suojelusta)

kaavamerkintä SRS
Ruotsulan talo pihapiireineen on myös RKY-kohde. Suojelun piiriin kuuluvat pihapiiri, päärakennus, navetta ja aitta.
2.4.7

Kirkkolailla suojellut kohteet

Jämsän kirkko ja tapuli
kaavamerkintä srk
Jämsän kirkko rakennettiin 1929 neljä vuotta aikaisemmin tulipalossa tuhoutuneen kirkon paikalle. Sen suunnittelusta pidettiin kutsukilpailu. Kirkko rakennettiin arkkitehti Kauno S. Kallion tekemän ehdotuksen mukaan ja se noudattaa seurakunnan toivomusten mukaan edellisen, 1820luvulla rakennetun puisen sisäviisteisen ristikirkon yleishahmoa.
Jämsän 1920-luvun klassismia edustavalla ristikirkolla ja sen pohjoispuolella olevalla uusklassillisella kellotapulilla on maisemallisesti näyttävä sijainti korkean Kalliomäen kupeessa. Vaaleaksi
rapatussa tiilikirkossa on suuri keskikupoli avolanterniineineen, ristivarsien päädyissä on niitä
jäsennöivät matalaprofiiliset pilasterit. Kupoli hallitsee myös niukkailmeistä kirkkosalia. Ristivarret ovat lyhyet, jotta näkyvyys alttarille olisi hyvä. Saarnatuoli, alttari- ja kuorikaide sekä koristemaalari Urho Lehtisen ikkunanpielimaalaukset ovat tyypillisiä 1920-luvun klassismin elementtejä. Kuoriseinällä on edellisen kirkon palosta pelastettu taidemaalari Berndt Godenhjelmin tekemä
kaksiosainen alttaritaulu vuodelta 1848 ja sen molemmin puolin kuvanveistäjä Eljas Ilkan tekemät evankelistojen tunnuskuvien reliefit. Seurakuntasali ja muut oheistilat on kirkon sijaintipaikasta johtuen voitu sijoittaa kirkon alle.
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2.4.8

Asemakaavalla suojellut kohteet

Jämsän kirkkoherran pappila
kaavamerkintä sr(11)
Kulttuurihistoriallisesti ja rakennushistoriallisesti merkittävä, keskisuomalaisittain iältään harvinaistuva pappilarakennus vuosilta 1817 ja 1840 on peruskorjattu 1900-luvun jälkipuoliskolla eri
vuosikymmeninä useissa vaiheissa sisätiloiltaan. Tilat on jälleen uudistettu toimistokäyttöön
2000-luvulla Jämsän ja Jämsänkosken sekä Koskenpään seurakuntien yhdistyessä. Maisemallisesti kirkkoympäristöön ja Jämsän ja Jämsänkosken yhdystien tiemaisemaan sijoittuva pappila
on osa valtakunnallisesti arvokasta Vanhan Jämsän kulttuuriympäristöä.
Suojeltu asemakaavalla nro 149 (21.4.2008).
Jämsän kaupungintalo
kaavamerkintä sr(12)
Arkkitehti Matti Hämäläisen suunnittelema paikallisesti rakennushistoriallisesti ja historiallisesti
sekä maisemallisesti merkittävä kunnantalo vuodelta 1953 on Jämsän kunnallishallinnon / kaupunginhallinnon historiaa kuvastava rakennus arvoisallaan puiston rajaamalla tontilla, lähellä
keskustan koulukeskusta, jokimaisemaa ja teollisuus- ja asuntoalueita. Rakennuksessa on hyvin
säilynyt erilaisista korjaustoimista huolimatta pääasiallisen alkuperäisen keskikäytävällisen toimistotilarakenteensa ja pääportaikon arkkitehtuurin. Ulkoasultaan rakennus kuvastaa hienopiirteistä ja harmonista 1950-luvun rapattua tiiliarkkitehtuuria.
Suojeltu asemakaavalla nro 210 (16.12.2013).
Jämsänkosken kirkko ja seurankuntasali
kaavamerkintä sr(13)
Jämsänkosken kirkko sijoittuu lähelle Jämsänkosken vanhaa tehdasaluetta. Korkealla mäellä sijaitseva kirkko on arkkitehti W.G. Palmqvistin suunnittelema vuosina 1934–1935. Tontin lahjoitti
Yhtyneet Paperitehtaat Oy. Tehtaanjohtajan toivomuksesta arkkitehti piti kirkkosuunnittelussa
esikuvana Keuruun vanhaa kirkkoa. Yhtymäkohdat näkyvät pelkistetyn kirkon ulkoasussa, mm.
jyrkässä harjakatossa, tornissa ja pyörökaari-ikkunoissa. Kirkon välittömässä läheisyydessä sijaitsee kirkkopihan reunassa Jämsänkosken vanhan sairaalan kiinteistö sekä siihen kiinni rakennettu entinen terveyskeskus.
Jämsänkosken teollisuus
kaavamerkintä sr(14)
Kokonaisuus koostuu yhteensä viidestä kohteesta.
Isännöitsijän talo, ns. tehtaan klubi
Tehtaan klubi rakennettiin alkujaan jo paperitehdasyhdyskunnan ensimmäisen vaiheen aikana,
1800-luvun lopulla 1900-luvun alussa. Rakennus toimi alkujaan tehtaan isännöitsijän asuntona ja
se valmistui vuonna 1898 hirsirunkoisena, kertaustyyliin rakennettuna asuintalona.
Ilveslinna
Jämsänkosken keskustaan tultaessa, tehdasalueen päättyessä, tarjoaa upean maisemakokonaisuuden Ilveslinna ja kuohuava Patalankoski. Ilveslinna on seurojen talo, jonka Yhtyneet paperitehtaat rakennutti työntekijöidensa harrastus- ja yhdistystoimintaa varten sekä juhlien pitopaikaksi. W.G. Palmqvistin suunnittelema Ilveslinna on rinnemaastoon, kosken partaalle sijoittuva
kivirakennus, joka edustaa ajalle tyypillistä, vahvapiirteistä klassismia.
Jämsänkosken vanha makasiini, entinen keskusvarasto UPM
Maisemallisesti keskeisellä paikalla, Jämsänkosken keskustassa sijaitsee vanha, suuri, tiilinen
makasiinirakennus vuodelta 1914. Kolmekerroksinen, raskasrakenteinen, punatiilestä muurattu
keskusvarasto edustaa 1900-luvun taitteen teollisuusrakentamisen perinnettä, mutta siinä on
myös muistumia vanhoista suurten kaupunkien tiilisistä kruununmakasiineista.
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Suojeltu asemakaavalla nro 81 (20.2.1990) ja 96 (10.12.1996).
Keskinen
kaavamerkintä sr(15)
Keskisen tilan pihapiiri sijoittuu Jämsänjoen viljaviin maisemiin, vanhan asutuksen historialliseen
keskittymään, jossa ovat sijainneet Jämsän vanhimmat tilakeskukset. Nykymaisema Keskisen
tilakeskuksen ympärillä on muuttunut ja vanha talonpoikaistilan pihapiiri on jäänyt keskelle modernia pientaloaluetta. Huolimatta maiseman muutoksesta, Keskisen pihapiiri nousee omana
kokonaisuutenaan esiin maisemasta; 1800-1900-lukujen rakennuskannasta muodostuva tilakeskus on säilyttänyt ympärillään historiallisen ilmapiirin. Keskisen pihapiiri seuraa perinteistä neliöpihan mallia, nykypäiviin säilynyt rakennuskanta on pääosin 1800-luvun jälkimmäiseltä puoliskolta ja 1900-luvun alusta; pihapiiriä on viimeisen vuosikymmenen aikana täydennetty siirtämällä pihan sivulle aittarakennus.
Suojeltu asemakaavalla nro 227 (8.2.2016).
Korvenmäen alakoulu
kaavamerkintä sr(16)
Jämsänkosken keskustassa Korvenmäen historiallisella pientaloalueella sijaitsevassa Heikki Tiitolan suunnittelemassa puukoulussa on kaksi kerrosta, aumakatto ja kahdeksanruutuiset ikkunat.
Pohjaltaan se on E-kirjaimen muotoinen. Alun perin kolme luokkahuonetta ja kolme opettajan
asuntoa käsittänyt rakennus valmistui vuonna 1932. Koulun viereen on rakennettu 1990-luvun
lopussa kivinen lisärakennus. Korvenmäen vanha koulu toimii yhä opetustiloina.
Suojeltu asemakaavalla nro 92 (16.2.1994).
Könkkölä
kaavamerkintä sr(17)
Könkkölän talo on kirjoissa mainittu jo 1539, jolloin Seppolassa on ollut kolme taloa. Nykyiseen
tilakokonaisuuteen kuuluvat päärakennus, aitta sekä navetta. Päärakennus on alun perin rakennettu noin 1840-luvulla. 1800-luvun lopulla rakennusta on laajennettu jatkoksella ja lisäsiivellä.
Viimeisimmät korjaukset lienevät 1970-luvulta. Puurakenteinen, suurikokoinen, päärakennus on
osittain kaksikerroksinen. Kattomuotona on aumakatto ja satulakatto. Rakennuksen on julkisivumateriaalina vaakapaneeli. Katteena on konesaumattu pelti. Aitta muodostuu nykyisin kahdesta hirsirunkoisesta osasta: matala aittaosa ja korkeampi autotalliosa. Suurikokoinen navettarakennus rajaa pihapiiriä lännessä sijoittuen pellon reunaan näkyvälle paikalle. Varsinainen navettaosa on rakennettu betonitiilistä ja lato-osa on puurakenteinen. Tila on inventoitu vuosina 1979
ja 1997. Kohteella on paikallinen rakennushistoriallinen ja historiallinen merkitys.
Suojeltu asemakaavalla nro 163 (23.6.2010).
Vitikkalan kartano
kaavamerkintä sr(18)
Jämsän Seppolan keskustassa sijaitseva Vitikkalan vanha kantatila mainitaan jo vuoden 1539
maakirjoissa. Kartanoksikin kutsuttu tilan vanha päärakennus on näyttävä katukuvassa. Osa
rakennuksesta voi olla 1860-luvulta, mutta sen ulkoasun uusrenessanssi-ilme on 1800-luvun
loppupuolelta. Pihasivulta on purettu siipirakennus ja uudistettu rakennusta muutenkin matkailukäyttöä varten 2000-luvulla. Suuren rakennuksen tienpuoleisen julkisivun keskellä on kaksikerroksinen, puuleikkauksin koristeltu huvilamainen kuisti ja ikkunoiden vuorilaudat ovat koristeelliset. Ulkovuoraus pilastereineen on kertaustyylin esikuvien mukainen. Puiset koristeellisiksi veistetyt konsolit kannattelevat räystäistä. Pihapiiristä on purettu kookas aittarivistö. Tilaan on kuulunut myös kookas navettarakennus, joka on toiminut Jämsän kaupungin varastona sekä Hartusvuoren asuntoalueella tilanhoitajan asunto.
Suojeltu asemakaavalla nro 123 (8.12.2003).
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Villa Hiidenmäki
kaavamerkintä sr(19)
Noin vuonna 1900 valmistunut hirsirakennus, jossa toimii majoitus-, kokous ja virkistyspalveluja
tuottava yritys (Villa Hiidenmäki).
Suojeltu asemakaavalla nro 216 (23.9.2013).
2.4.9

Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö

Maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden kuvaukset perustuvat Keski-Suomen maakunnallisesti
arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016 -inventoinnin tietoihin. Inventoinnin on laatinut
Keski-Suomen museo. Kohteet on myös tarkistettu valmisteilla olevan maakuntakaavan mukaisesti.
Iso-Hyppölän pihapiiri, Alhojärvi
kaavamerkintä sk(31)
Alhojärven valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman kyläalueella sijaitsee Iso-Hyppölän
tila, jossa oleva perinteinen matalamallinen maatilan päärakennus on muutettu vuonna 1919
jugendtyyliseksi. Päärakennuksen lisäksi pihassa sijaitsevat hirsinen navetta, vuonna 1919 tehty
karjakon asumus, työväen asunto vuodelta 1917, 1800-luvun lopulla tehty kaksikerroksinen aitta, tiilinen sauna ja hirsinen leikkimökki.
Jämsänkosken kotiseutumuseon alue, Aarresaari
kaavamerkintä sk(32)
Koskenpään Kalliokoskelta siirretty siipiratasmylly on Jämsänkosken Aarresaaren kotiseutumuseoalueen keskeisin rakennus. Suuri puukoneistoinen ratasmylly on harvinaisuus Suomessa. Kotiseutumuseoalue avattiin yleisölle vuonna 1952. Alueelle oli siirretty myllyn lisäksi kaksikerroksinen jyväaitta 1700-luvulta ja Kerkkolan rusthollin päärakennus 1840-luvulta. Aarresaari yhdistettiin mantereelle ja lisäalueelle siirrettiin työväestön asumistavasta kertovat yksihuoneiset Aakun
ja Timon mökit. Lisäksi alueelle siirrettiin kaksi eräaittaa, savusauna, riihi, kirkkovenetalas ja
raamisaha. Museoalueen rakennuksia on kunnostettu säilyttävästi ympäristönhoidon ja perinnerakentamisen työllistämisvaroin eri vuosina.
Jokivarren koulukeskus
kaavamerkintä sk(33)

Vuonna 1884 Jämsänjoen varrelle rakennettu Vanha puukoulu on hirsinen, kertaustyylinen rakennus jossa on harjakatto, kaksi poikkipäätyä ja sorvattujen koristelistojen myötä erityisen näyttävä
ulkoasu. Rakennus on Keski-Suomen vanhimpia säilyneitä koulurakennuksia. Samassa pihapiirissä
on vuonna 1922 tehty punatiilinen, aumakattoinen klassista tyyliä noudatteleva koulurakennus
sekä vuonna 1990 pihapiiriin valmistunut matala punatiilinen uusin koulurakennus. Rakennukset
muodostavat neliömäisen julkista rakentamista edustavat pihapiirin, jolla on sivistyshistoriallista ja
maisemallista erityismerkitystä julkisena kouluympäristönä Pääskyläntiellä ja Jämsänjoen varressa.
Vanhaa puukoulua kunnostetaan ja palautetaan osaksi vanhaan asuun kulttuuritiloiksi ja muut rakennukset ovat koulukäytössä.
Jämsän kivipankki
kaavamerkintä sk(34)
Jämsän Seppolan keskustaan rakennettiin 1800-luvun lopulla perustetun Jämsän Säästöpankin
kivipankki vuonna 1913 arkkitehti Ilmari Launiksen ja taitelija Josef Alasen yhteistyönä. Alanen
vastasi julkisivujen suunnittelusta. Pankki edustaa tyylillisesti mielenkiintoista kansallisromantiikan ja jugendin yhdistelmää, jossa raskas kivinen julkisivu torneineen tuo jylhää linnamaisuutta
katukuvaan. Rakennuksen ominaispiirteitä ovat karkeaksi hakatut graniittiseinät, mansardikatto
ja päätyä koristava erkkeri. Sisään tullaan jykevien kivipylväiden välistä. Kivipankki toimii nykyisin Jämsän kaupungin kulttuuritoimen taidenäyttelytilana.
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Jämsänkosken vanha keskusta
kaavamerkintä sk(35)
Keskusta sijoittuu pääosin sotien välisenä aikana Jämsänkosken toriksi muodostuneen alueen
laidoille ja Koivutien varteen rakennettujen julkisessa käytössä olevien rakennusten alueelle,
tehdasalueen välittömään läheisyyteen. Liikekeskustan varhaisvaiheet liittyvät paikkakunnan
paperiteollisuuden tehdas- ja asuinyhdyskuntarakentamiseen 1800-luvun lopulla ja 1920–1930luvuilla. Jämsänkosken kunta erosi Jämsästä vuonna 1925. Rakentamista sääteli kuitenkin pitkään tehdasyhtiö suurimpana maanomistajana. Tehdasyhtiö laaditutti keskusta-alueelle rakennussuunnitelman vuonna 1937 ja se valmistui vuonna 1947, jonka jälkeen keskustaa alettiin
uudistamaan. Yhtyneet paperitehtaat purki Jämsänkosken keskustasta vanhoja vuokratonteilla
olleita hirsisiä työväen asuntoja 1950-luvulla vuoteen 1953 mennessä Koivutien varresta ja rakennutti niiden paikalle arkkitehti Niilo Kautosen suunnittelemia Roukko-kerrostaloja osana työntekijöilleen suunnattua asunto-ohjelmaa. Tehdasyhtiön tuella uusittiin myös vapaa-ajan ympäristöjä Jämsänkosken keskustan alueella. Vanhan liikekeskustan rakenne on säilyttänyt 1950-luvun
loppuun mennessä rakentuneen ilmeensä. Ensimmäisinä modernin ajan kivitaloina liiketilansa
torin/linja-autoaseman reunaan rakensivat pankit, kuten Säästöpankki, seuraavana KansallisOsuus-Pankki ja sittemmin Osuuspankki. Tuolloin oli jo valmistunut ns. Torni-Baarin talo eli kahvila-matkahuoltorakennus. Suunnittelijoina asuin- ja liikekerrostaloilla ovat toimineet helsinkiläiset osuuskauppaliikkeiden käyttämät suunnittelutoimistot ja jyväskyläläiset arkkitehdit, mutta
myös paikallisia suunnittelijoita on käytetty erityisesti korjaus- ja muutoshankkeisiin. Rykelmässä
on pankkeja ja osuuskaupparakennuksia, joiden kivijalkakerrokset ovat liiketiloina ja yläkerroksissa on vanhastaan ollut asuntoja. Solmukohtaan, entisen torin laidalle, sijoittuu myös taajaman
kulttuurihistoriasta kertova Jämsänkosken Pönttö, puinen mainos- ja julistetorni, jonka luokse
paikkakunnan miesväki on kokoontunut pohtimaan yhteisiä asioita 1940-luvulta aina 1980-luvulle
asti. Nykyinen Pönttö on valmistunut vuonna 1996.
Nykyinen tiemaisema on peräisin 1970-luvun alussa tehdyssä Jämsäntien perusparannuksesta.
Tuolloin tielinjausta louhittiin runsaasti ja pengerrys betonoitiin sekä Koskentien yli rakennettiin
uusi silta tehdasalueen konttorille. Jämsänkosken keskustan julkiset palvelut sijoittuvat myös
vanhan keskustan alueelle mm. Koivutien varrelle. Näihin lukeutuvat lastenneuvola ja sairaala ja
siihen liittyvä käytöstä poistunut terveyskeskus. Korvenmäen alueella sijaitsee vielä nykyisinkin
toiminnassa oleva Korvenmäen alakoulu. Muut koulut sijaitsevat keskustasta hieman kauempana.
Kaupunkikuvallisesti yhtenäisiä katunäkymiä on erityisesti Kauppakadulla ja Taipaleentiellä, joista
voidaan hahmottaa pitkiä maisemanäkymiä Koski-Keskisen rannalle rakentuneeseen vanhaan
tehdasalueeseen. Yhtä merkittävä vanhan keskustan visuaalisen ilmeen kannalta on kuitenkin
myös Koivutielle sijoittuva asuin- ja liikerakennusten ja Roukko-asuinkerrostalojen rivistö. Jämsänkosken vanha liikekeskusta on maisemallinen portti Jämsänkosken ydinkeskustaan. Liikenteellisesti vanha keskusta sijoittuu Jämsäntien eli vanhan keskustan ohittavan ohitustien oikealle
puolelle Koivutien, Kenraalintien ja Kauppakujan varrelle. Erityistä maisemallista ja arkkitehtonista taajamakuvallista merkitystä on Koivutie 12:ssa sijaitsevalla korkealla liike- ja asuinkerrostalolla joka näkyy ympäri taajamaa ympäristöään merkittävästi kookkaampana rakennuksena. Kerrostaloa on korjattu arkkitehtuuripiirteet julkisivuissa pääosin säilyttäen. Rakennuksella on huomattavaa arvoa keskustan 1950–1960-luvun maisemapisteenä.
Muita vanhaan keskustaan sijoittuvia arvorakennuksia ovat Kauppakuja 3 liike- ja toimitilakiinteistö vuodelta 1961 eli entinen työväentalo, Kauppakuja 4–6 asuin- ja liikekiinteistö vuodelta
1982, torin varrella Bar Tonan kiinteistö 1940–1950-luvulta, Koivutie 2 Jämsän OTK-laisen
osuuskaupan rakennuttama, Suomen ensimmäinen E-Halli -tyyppinen myymälä vuodelta 1967,
Koivutie 4 nelikerroksinen Jämsän Seudun Säästöpankin kerrostalo arkkitehti Matti Hämäläisen
suunnittelemana vuodelta 1951 ja Olavi Norosen suunnittelema laajennus vuodelta 1978, Koivutie 6 entinen SOK-laisen osuuskauppaliikkeen rakennus vuodelta 1938 ja muutoslaajennus vuodelta 1959, Koivutie 12 tornitalo, ruotsalaisten kummikunta-avustuksen tukemana rakentunut
Jämsänkosken terveystalo Pöllölä vuodelta 1949, entinen lääkäritalo Koivutie 22 vuodelta 1944,
sairaala vuodelta 1937 ja siihen siipirakennuksena tehty terveyskeskus vuodelta 1981 sekä kirkko vuodelta 1935 ja seurakuntasalilaajennus vuodelta 1962.
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Jämsän Kaipolan tehdasyhdyskunta
kaavamerkintä sk(36)
Kaipolan teollisuustaajama sijoittuu noin seitsemän kilometrin päähän Jämsän kaupungista itään
Päijänteen Olkkolanlahden pohjukkaan Kaipolan tilan naapuriin. Aluetta luonnehtii jälleenrakennuskaudelle luonteenomainen yhdyskuntasuunnittelu ja asuntorakentaminen tehdastyöympäristön tarpeisiin. Alueen keskelle Päijänteen rantaan sijoittuvan tehtaan lisäksi maisemallisena kiintopisteenä on Pitkävuoren laella tehdasyhtiön rakennuttama hyppyrimäki. Yhtyneet Paperitehtaat
Kaipolassa ovat pitkälti tehtaan johdossa vuonna 1940 aloittaneen Juuso Waldenin, luomus. Hän
johti tehtaan rakennustöitä ja vaikutti aluesuunnitelmiin ja rakennustapaan aina sisustussuunnittelua myöten. Myös asukasrakenne on vaikuttanut tehdasyhteisön vaiheisiin. Kaipolaa rakensivat
pääasiassa paikalliset jämsäläiset ja jämsänkoskelaiset rakentajat. Urakan päätyttyä monet heistä saivat pysyvän työ ja asuinpaikan Kaipolan tehtailta. Teollisuusympäristö on rakentunut vuosina 1954–1956 rakentuneen paperitehtaan punatiilisten rakennusten ympärille. Hiomon voimanlähteenä toimi Imatran Voiman korkeajännitelinja, joka vedettiin Kaipolaan Jämsänkoskelta Seppolan keskustan länsipuolitse (pääosin peltoaukeiden ja metsien läpi). Tehtaan ja lahden väliin
tehtiin täytemaalle pengertämällä Tiirinniemelle tie. Olkkolanlahdesta erotettiin myös laguuni
lietealtaaksi voimalan kattiloiden tuhkajätteelle, mutta suurin osa Olkkolanlahdesta joutui puuvarastoksi. Olkkolanlahdesta tehdas otti käyttövetensä ja siihen ohjattiin myös Kaipolan jätevedet.
Tehdasrakentamisen modernia teknologiaa olivat nosturilla paikoilleen vietävät kattorakennelmien elementit. Suurin osa seinistä edellytti kuitenkin vielä käsityötä, koska tehdas pystytettiin
punatiilestä muuraamalla. Kaipolan rakennuskanta on pääasiallisesti 1950–1960 -luvuilta. Yhtyneiden Paperitehtaiden asuntopolitiikan perusajatuksena oli vakituisen työväestön sijoittaminen
omistusasuntoihin ja täten omakotitalojen rakennuttaminen. Sodan jälkeinen asuntopula ja mittava tehtaiden uusiminen pakottivat kuitenkin myös kerrostalojen rakentamiseen. Kaipolan taajamalle luonteenomaisia ovatkin yhtenäisinä pysyneet ehjät tyyppitaloalueet ja kerrostalokokonaisuudet, jotka muistuttavat tehdasyhtiön muualle Suomeen rakennuttamia asuintaloja ja alueita. Myös alueen viherympäristön rakentamiseen on panostettu alusta alkaen. Aluesuunnittelusta
huolehti rakennusneuvos Heimo Kautonen, joka oli laatinut myös asemakaavan Kaipolan yhdyskunnalle. Alueet suunniteltiin maastonmuodot huomioon ottaen luonnonmukaisiksi ja ympäröivää
järviluontoa arvostaen. Keskustorin ympärille sijoittuivat kolmikerroksiset kerrostalot ja niiden
taakse säteittäin avautuvat omakotialueet. Uloimmalle kehälle rakennettiin kolmisensataa omakotitaloa yhtiön talomalliston mukaan. Oritun tyyppitaloalueen halki kulkee pääkatu ja siitä
erkanee kaarevaan muotoon toteutettuja pihateitä. Alue on säilynyt yhtenäisesti rakennettuna
laajana asuinalueena taajaman ytimessä. Talomalleja alueella on kuusi erilaista, eri tonteille oli
varattu omat tyyppinsä. Eteläpäähän sijoittuvat vanhimmat ja korkeammat talot, pohjoista kohden talomalli madaltuu ja rakennukset nuorenevat.
Tehtaan rakentamisen kanssa samaan aikaan aloitettiin 1950-luvulla rakennustyöt 33 asunnon
rakentamiseksi Tiirinniemeen tehtaan toimihenkilöille. Alueen suunnittelusta vastasi Yhtyneiden
Paperitehtaiden ja Juuso Waldenin luottoarkkitehti Pekka Saarema. Vuosina 1954–1962 Yhtyneiden Paperitehtaiden toimihenkilöstölle valmistunut kytketyistä rivitaloista koostuva Kaaritien
asuinalue on säilyttänyt omaleimaisen, alkuperäisen englantilaistyyppisen ilmeensä. Päijänteen
vehreisiin rantamaisemiin sijoittuvan asuinalueen keskelle sijoittuu metsäinen Tiirinpuisto, eteläkärkeen satamalaituri ja tehtaan puoleiseen rantaan maauimala. Kaaritien asunnot oli varustettu
omilla kylpyhuoneilla, autotalleilla, jääkaapeilla sekä lattiat oli päällystetty muovimatoilla. Seuraavana vuonna valmistui toinen 16-asuntoinen rivitalo edellisen tavoin mukaillen kaareutuvaa
tietä. Rivitalojen väliin valmistui samaan aikaan myös lämpökeskuksen ja saunatilat käsittävä
rakennus. Tehtaan insinöörejä ja johtoa varten rakennettiin aivan Päijänteen rantaan kolme edellisiä suurempaa kaksikerroksista nivellettyä rivitaloa vuonna 1956 ja 1962. Rantamaisemiin rakennettujen huvilamaisten asuntojen suurista ikkunoista, parvekkeilta ja patioilta avautuu maisema Tiirinselälle. Asuinalueen keskelle jäävän puistoalueen pohjoisreunaan arkkitehti Pekka
Saarema suunnitteli kolme muista rivitaloista poikkeavaa pitkää rakennusmassaltaan yhtenäistä
kaksikerroksista rivitaloa. Tiiriniemeä on täydennysrakennettu vuoden 1979 asemakaavan mukaisesti Kaukontien varteen 1980-luvulta lähtien.
Kaipolan keskustassa Yhtyneiden perustama tytäryhtiö Roukko rakennutti paperiteollisuuspaikkakunnille kerrostaloja ja vuokrasi asunnot edelleen emoyhtiölle. Vuosina 1954–1955 Kaipolaan
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rakennettiin kolme aravarahoitteista kerrostaloa, Roukko I–III. Kerrostalohuoneistot oli varattu
pääasiassa yhtiön liikkuvaa ja perheetöntä henkilökuntaa varten. Roukoissa asui sekä työntekijöitä että toimihenkilöitä. Roukko Oy rakennutti Kaipolaan yhteensä kahdeksan asuinkerrostaloa
vuosina 1954–1977. Keskustaan sijoittui myös palvelurakentamista, kuten koulu vuonna 1967 ja
seurakuntatalo vuonna 1965 arkkitehti Heimo Kautosen suunnittelemana. Tehdasyhtiö turvasi
myös työntekijöiden harrastusmahdollisuuksia. Tehtaan työntekijät perustivat yleisurheiluseura
Kaipolan Vireen vuonna 1953 aluksi työväen liikuntaharrastusten ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. 1960-luvulla seura alkoi suuntautua koko Jämsän yleisurheiluseuraksi ja sen johdosta myös
nuorisourheilu vilkastui seurassa.
Kaipolan Vireen vireän toiminnan ansiosta Kaipolaan saatiin 1950–1960-lukujen aikana pururata,
urheilukenttä, maauimala sekä Pitkänvuoren hiihtokeskus hyppyreineen. Hiihtokeskus lopetti
toimintansa 1990-luvun alussa Himoksen valmistuttua ja viimeinen hyppy mäkitornista hypättiin
vuonna 1994. Kunta on sittemmin myynyt tornin yksityiselle. Kaipolan Vire jatkaa Jämsässä edelleen aktiivista urheiluseuratoimintaa. Kaipolan taajamarakenteen monipuolisuus ja rakennusperintöarvot heijastuvat myös Jämsänjoen vesistömaisemaan
Järvenkylän työväentalo
kaavamerkintä sk(37)
Järvenkylän työväenyhdistys perustettiin vuonna 1921 ja työväentalo päätettiin rakentaa talkoilla
kaksi vuotta myöhemmin. Rakennuksen juhlasali tehtiin Olkkolan talon vanhasta pirtistä. Pystylaudoitetussa ja punamullalla maalatussa hirsitalossa on yhdeksänruutuiset ikkunat ja sisätiloissa
perinteiset työväentalon juhlasali näyttämöineen ja ravintoloineen. Pihapiirissä on lisäksi aittarakennus ja ulkokäymälä. Seurantalo sijaitsee Alhojärven valtakunnallisesti arvokkaalla kylämaisema-alueella.
Kottila, myös RKY-kohde
kaavamerkintä sk(38)
Jämsän Seppolan keskustasta hieman kauempana sijaitseva Kottilan tilan nykyinen päärakennus
on arkkitehti Urho Åbergin 1920-luvulla suunnittelema näyttävä suurtilan asuinrakennus. Klassisen, rapatun ja puolitoistakerroksisen tiilirakennuksen seinäpintaa koristavat useat klassiset koristeaiheet ja stukkokoristellut sekä kivipintaan maalatut seinämaalaukset on huolella entisöity
sisätiloissa. Länsisivulta taloon tullaan sisään toscanalaisten pylväiden kannatteleman kuistin
kautta. Rakennus on säilynyt myös hyvin sisätiloiltaan arkkitehtonisesti alkuperäisenä. Pihapiirissä sijaitsee myös kaksikerroksinen, kaiteellinen riviaitta ja liiteri.
Lavamäen alue
kaavamerkintä sk(39)
Jämsänkosken keskustan ja tehtaan läheisyyteen alkoi muodostua 1920-luvun alkupuolella Lavamäen asuinalue, jonne tehdastyöläiset rakensivat omatoimisesti ilman ulkopuolista suunnittelua ja rajoituksia omia asumuksiaan. Tämän vuoksi kohdealueen erityispiirre on erikokoisten
tonttien ja rakennustyyppien vaihtelevuus. Alueella on rakennuksia pikkumökeistä 1940-luvun
tyyppitaloihin, mutta myös uudempia 2000-luvun peruskorjattuja tai jopa aivan uusia omakotitaloja on tullut vaivihkaa alueen rakennettuun ympäristöön. Historiallisilta osiltaan ja alkuperäistä
1900-luvun alkupuolen rakennusperintöä kuvastavilta osiltaan Lavamäki edustaa tyypillistä ja
historiallisesti arvokasta teollisuustyöläisten asuinaluetta, jolla on maisemallisia erityisarvoja rakennuskannan vaihtelevuuden ja pienimittakaavaisuutensa takia.
Oinaala–Korentola urheilu- ja liikuntakeskus, Oinaslahden rinne ja Huhdanvuoren maastohiihtokeskus
kaavamerkintä sk(40)
Jämsänkosken teollisuustaajaman pohjoisosaan sijoittuu alkuaan Yhtyneiden Paperitehtaiden
työntekijöilleen suuntaamia eri lajien urheilu- ja liikuntapaikkoja, kuten urheilukenttä, soutustadion, hyppyrimäki sekä muita liikuntaympäristöjä. Liikuntapaikat ovat sittemmin siirtyneet Jämsänkosken kaupungin ja nykyisin Jämsän kaupungin liikuntatoimen hoitoon. Yhtyneet Paperitehtaat tuki paikkakuntalaisten liikunta- ja vapaa-ajan harrastuksia varsin monipuolisesti. Osa teh-
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dasyhteisön vapaa-ajan vietosta on ollut tehdaspaikkakuntien ja tehtaan eri osastojen välisiä
kilpailuja ja tehtaalaisten yhteisten urheilujuhlien viettämistä. Korentolan–Oinaalan alueelle syntyi luontevasti liikuntapaikkojen keskittymä kun alueelle rakennettiin suuri määrä tehtaalaisten
tyyppiomakotitaloja 1940- ja 1950- luvuilla ja sen myötä myös urheilu- ja liikuntapaikat vetivät
käyttäjiä aivan lähiympäristöstä. Oinaslahden rinne rakennettiin mäkihyppypaikaksi vuonna 1937
Yhtyneiden Paperitehtaiden toimesta, kun laji alkoi yleistyä Helsingin mallin mukaan muualla
Suomessa. Rinteeseen rakennettiin puurakenteiden mäkihyppytorni ja sen alastulorinne tehtiin
maansiirtotöillä. Koskenpääntien puolella on nykyisin kaksi puista, pienehköä harjoitusrinnettä ja
yksi suurempi, nykyisin metallirunkoinen torni. Suuren mäkitornin vieressä sijaitsee nykyään
myös puinen tuomaritorni. Alueella on myös puinen palvelu- ja huoltorakennus.
Jämsänkosken hiihtokeskus sijaitsee hyppyrimäen välittömässä läheisyydessä, tosin sen erottaa
pieni lampi ja metsäkaistale Oinaslahden rinteestä. Hiihtokeskuksessa on katsomorakenteita sekä
oma huolto- ja palvelurakennuksensa ja sen tenniskentät rakennettiin 1980-luvun nousukauden
tennisbuumissa.
Työväen Urheiluliittoon kuuluva ”Jämsänkosken työväenyhdistyksen Voimistelu- ja Urheiluseura
Jyry" on ollut keskeinen hiihtokeskuksen käyttäjä.
Patalan pihapiiri
kaavamerkintä sk(41)
Jämsänkosken ja Jämsän keskustojen väliselle alueelle sijoittuva Patalan talo perustettiin jo
1400-luvulla. Kapteenin virkatalo siitä tuli vuonna 1684. Myöhemmin se on toiminut tavanomaisena maatilana. Tilan lautavuorattu hirsinen päärakennus on rakennettu 1800-luvulla. Pihapiirissä on myös muutamia talousrakennuksia 1800-, 1910- ja 1920-luvuilta.
Pauhula/Lahtisen huopatehdas
kaavamerkintä sk(42)
Lahtisen huopatehdas sijaitsee käsityöläisyydestään ja huopaperinteissään kuulussa Jämsän Partalan kylässä. Lahtisen huopatehtaalla aloitettiin huopatossujen valmistus 1920-luvulla. Kun toiminta laajeni, rakennettiin vuonna 1934 hirsinen huopatehtaan rakennus, jonka yhteyteen on
1990- ja 2000-luvulla vähitellen lisätty uusia tuotanto- ja varastorakennuksia. Pihapiirin pienimuotoinen ilme on kuitenkin laajennuksissa ja korjauksissa otettu huomioon. Samassa pihassa
sijaitsee myös vuonna 1924 tehty satulakattoinen, puolitoistakerroksinen asuinrakennus ja aitta,
josta myöhemmin on tehty asuinrakennus. Sementtitiilinen navetta ja vajat rajaavat pihapiiriä
huopatehtaan uusien tuotantorakennusten lisäksi.
Pikku-Paattila
kaavamerkintä sk(43)
Jämsän Seppolan keskustassa on 1920-luvun kaupunkimaisen rakentamisen ihanteita kuvastava
Pikku-Paattilan asuinrakennus. Talo on rakennettu 1800-luvun lopulla, mutta muutettu klassisen
tyylin mukaiseksi omakotitaloksi vuonna 1929. Tyylisuuntaa ilmentävät rakennuksen mansardipääty, kuusiruutuiset ikkunat ja nurkkien pilasterointi.
Tauriala
kaavamerkintä sk(44)
Jämsän Seppolan keskustassa Jämsänjoen rannassa sijaitsevan Taurialan tilan päärakennus valmistui vuonna 1875. Se edustaa kertaustyylistä suurtilarakentamista. Päärakennus valmistui
arkkitehti Backmanssonin piirustusten mukaan pohjalaisten kirvesmiesten rakentamana. Rakennuksen kuusiruutuisilla risti-ikkunoilla on koristeelliset kehykset. Talon keskikohtaa on korostettu
poikkipäädyllä ja kuistilla. Rakennus on vuorattu kertaustyyliin liittyvää kolmiosaista pinnanjakoa
suosien. Seinäpin-taa rytmittävät pilasterit. Pihapiirissä sijaitsevat myös pystyhirsinen, kookas
aitta, pieni yksinäisaitta ja telttakattoinen huvimaja.
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Uusi-Tikka/Kähö
kaavamerkintä sk(45)
Jämsän valtatie 9 varressa sijaitseva Uusi-Tikan talon pihapiiri muovaa muutoin kaupungistuvaa
kaupan ja liikenteen maisemaa perinteisen maatalousmaiseman rakennuskantana ja aidattuina
niitty- ja peltoalueina. Nykyinen päärakennus on rakennettu alun perin 1880-luvulla ja muutettu
nykyiseen asuunsa 1920-luvun aikana. Näyttävä hirsinen päärakennus on pystyvuorattu ja siinä
on T-mallisia ikkunoita. Pihapiirin kokonaisuuteen kuuluu myös työväen asuinrakennus 1900luvun alkupuolelta, rakennettu kaksikerroksinen luhtiaitta 1880-luvulta ja hevostalli 1920-luvulta.
Yhtyneiden paperitehtaiden konttorirakennus, Jämsänkoski
kaavamerkintä sk(46)
Jämsänkosken teollisuusympäristössä sulfiittiselluloosatehtaan rakennetun ympäristön vaiheista
1800-luvun lopulta 1920–1930-luvulle asti kertova historiallinen alue on vuosien 1993 ja 2009
valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös maakunnallisesti teollisuushistoriallisesti, rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas Yhtyneiden
paperitehtaiden konttorirakennus. Konttorirakennuksessa on rakenneosia 1800-luvun lopulla
rakennetusta mutta vuonna 1935 puretusta yhtiön hevostallista. Konttorirakennus on esimerkki
jälleenrakennuskauden julkisesta teollisuuden hallintorakennuksesta vuodelta 1957. Rakennusta
on uudistettu tehtaan terveysasemaksi, mutta ulkoasultaan ja osin sisätiloiltaankin se on säilynyt
modernin ajan 1950-luvun rakennusperintöä hyvin kuvastavana rakennuksena osana historiallista teollisuusympäristöä. Rakennus näkyy hyvin myös Jämsänkosken taajaman vanhaan keskustaan (Jämsäntien toiselle puolelle), jossa on säilynyt samalta ajalta teollisuustaajaman liikekeskustan rakennuksia.
2.4.10 Paikallisesti arvokkaat kohteet ja alueet

Paikallisesti arvokkaiksi aiemmin arvotetut kohteet ja alueet käytiin tarkastamassa tätä kaavatyötä varten maastossa. Arvotusta yksilöitiin ja maastossa todettiin edellisen inventoinnin jälkeen
tapahtuneet suuremmat muutokset, kuten rakennusten purkamiset. Vuoden 2018 tehtyjen
maastokäyntien ja arvotuksen perusteella paikallisesti arvokkaista rakennuksista ja alueista kaavakarttaan on osoitettu merkittävimmät ja alla luetellut. Kohteet ja alueet on kuvattu tarkemmin
kaavaselostuksen liitteissä 8a ja 8b.
Kohteet:
·

Ala-Sakari, kaavamerkintä sk(61)

·

Koskentie 5, kaavamerkintä sk(62)

·

Lukkoilantie 8, Lammasmäki, entinen kunnanlääkärin talo/oikeustalo, kaavamerkintä sk(63)

·

Lukkoilantie 4, Talvialan teletalo, kaavamerkintä sk(64)

·

Viiskulma, Kaipolantie 1, kaavamerkintä sk(65)

·

(Jämsä) Auvila 09, 06, kaavamerkintä sk(66)

·

Insinööriasunnot, kaavamerkintä sk(67)

·

Jämsänkosken hautausmaa, kaavamerkintä sk(68)

·

Jämsänkosken terveyskeskus, kaavamerkintä sk(69)

·

Lavaojantie 2:n vuokratalo ja autotallit, kaavamerkintä sk(70)

·

Matara, kaavamerkintä sk(71)

·

Puutarhurintie 8, Rekola, kaavamerkintä sk(72)

·

Rekola, kaavamerkintä sk(73)

·

UPM-Kymmene Kerho, kaavamerkintä sk(74)

·

Ns. Rousin talo, Palomäki-Hartusvuori- VARIA-(toistaiseksi), kaavamerkintä sk(75)

·

Haaviston entinen alakoulu ja kirjasto, kaavamerkintä sk(77)
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·

Kansanopisto, kaavamerkintä sk(78)

Alueet:
·

Virtasalmen jälleenrakennuskauden alue, kaavamerkintä sk(79)

·

Kinulan–Myllymäen puutaloalueet, kaavamerkintä sk(80)

·

Orivuoren puutaloalue, kaavamerkintä sk(81)

·

Valurintien jälleenrakennuskauden alue, kaavamerkintä sk(82)

·

Jämsänkosken vanha liikekeskusta, kaavamerkintä sk(83)

·

Sotien jälkeinen liikerakentaminen, Teboil ja Simon varaosaliike, kaavamerkintä sk(84)

Vinnin tila
kaavamerkintä RM-1/s
Vinnin tilalla on merkittävää kulttuurihistoriallista merkitystä pitkän asutushistoriansa sekä säilyneen talonpoikaiskulttuuria kuvaavan, pääosin 1800-luvulta peräisin olevan rakennuskantansa
puolesta. Pihapiiri kuuluu osana Museoviraston valtakunnallisesti merkittävään Jämsänjoen agraarimaiseman kokonaisuuteen
2.4.11 Muut rakennetun kulttuuriympäristön alueet ja kohteet
Keski-Suomen museo on inventoinut ja arvottanut Jämsän rakennusperintöä kattavasti useissa
inventointihankkeissa viimeisen kymmenen vuoden aikana (Kuva 2-8). Kohteet on tallennettu
Kioski-tietokantaan. Kaavan liitteenä (liite 8a ja 8b) on luettelo ja kuvaus osayleiskaava-alueen
kohteista, ja ne sisältyvät seuraaviin inventointeihin:
·

Jämsän keskusta-alueen täydennysinventointi 2005–2006

·

Jämsän täydennysinventointi 2009

·

Jämsän modernin rakennusperinnön inventointihanke 2014

Inventoinnit ovat lähtötietoina tulevissa asemakaavahankkeissa ja rakennuslupamenettelyissä.
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Kuva 2-8. Inventoidut rakennukset. Kartalta hahmottuvat inventoitujen kohteiden keskittymät. Kioskiaineiston kaikilla kohteilla ei ole koordinaattitietoa, joten yllä oleva kartta ei kata kaikkia kohteita. (Lähde: Kioski-järjestelmä)

2.4.12 Muinaismuistot

Muinaisjäännökset on selvitetty arkeologisessa inventoinnissa 2015–2016, joka on kaavaselostuksen liitteenä 7a. Lisäksi kaavan laajennusalueelle on suoritettu inventointi vuonna 2017, joka
on kaavaselostuksen liitteenä 7b.
Ensimmäisessä inventoinnissa tarkastettiin 47 ennestään tunnettua kohdetta ja löytyi 22 uutta
kohdetta. Tarkastetuista kohteista osa sijaitsee kaavaluonnoksen ulkopuolella, sillä ne sisältyivät
ns. sydänmallin alueeseen. Toisessa inventoinnissa tarkastettiin 4 ennestään tunnettua kohdetta
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ja löytyi 9 uutta kohdetta. Kohteet on kuvattu tarkemmin liitteissä (7a, 7b). Lisäksi kaavatyössä
on hyödynnetty Tiirinniemen–Kalmoniemen (Kaipola) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi vuodelta 2016. Kohteet on kuvattu kartalla (Kuva 2-9) ja luettelossa (Taulukko 2-1, Taulukko 2-2).

Kuva 2-9. Muinaisjäännökset. (lähde: Muinaisjäännösrekisteri, syyskuu 2017).
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Taulukko 2-1. Tunnetut kiinteät muinaisjäännökset kaava-alueella.

Mj-tunnus

Nimi

Ajoitus

Tyyppi

Kaavamerkintä

183010013

Ala-Rekola

kivikautinen,
pronssikautinen

kivirakenteet: röykkiöt

sm(101)

1000028081

Hahckala
(Hahkala)

historiallinen

hautapaikat: ruumiskalmistot

sm(102)

1000028073

Heikkilä

historiallinen

puolustusvarustukset: muinaislinnat sm(103)

182010067

Hiidenmäki

rautakautinen

hautapaikat: polttokenttäkalmistot

sm(104)

1000028066

Kaipola

historiallinen

asuinpaikat: ei määritelty

sm(105)

1000031211

Kaipolanniemi ajoittamaton

hautapaikat: polttokenttäkalmistot

sm(106)

1000030171

Kalmoniemi 2 esihistoriallinen

työ- ja valmistuspaikat: hiilimiilut

sm(107)

1000030172

Kalmoniemi 3 rautakautinen

hautapaikat: polttokenttäkalmistot

sm(108)

1000030174

Kalmoniemi 4 rautakautinen

työ- ja valmistuspaikat: hiilimiilut

sm(109)

1000024169

Karhala 2

rautakautinen

asuinpaikat: ei määritelty

sm(110)

182010010

Kirkonmäki

rautakautinen

asuinpaikat: ei määritelty

sm(111)

183010054

Kissankallio

rautakautinen

hautapaikat: ei määritelty

sm(112)

182010064

Kurra

kivikautinen

asuinpaikat: ei määritelty

sm(113)

182010058

Kuusikko

kivikautinen

asuinpaikat: ei määritelty

sm(114)

1000023026

Kähö

rautakautinen

hautapaikat: ei määritelty

sm(115)

1000009310

Kähö

rautakautinen

asuinpaikat: ei määritelty

sm(116)

1000028069

Kähöis (Kähö) historiallinen

asuinpaikat: ei määritelty

sm(117)

183010031

Köyryssaari

kivikautinen

asuinpaikat: ei määritelty

sm(118)

183010007

Laaksonen

kivikautinen

asuinpaikat: ei määritelty

sm(119)

183010001

Linnasenmäki

keskiaikainen,
rautakautinen

asuinpaikat: ei määritelty

sm(120)

1000023025

Lopotti

rautakautinen

asuinpaikat: ei määritelty

sm(121)

183010006

Matarniemi

kivikautinen

kultti- ja tarinapaikat: muistopaikat

sm(122)

1000001478

Miekkainpetäjä 1

historiallinen

hautapaikat: polttokenttäkalmistot

sm(123)

1000028078

Miemoila
(Niemola)

historiallinen

asuinpaikat: ei määritelty

sm(124)
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Mj-tunnus

Nimi

Ajoitus

Tyyppi

Kaavamerkintä

1000026961

Niemi

rautakautinen

löytöpaikat: ei määritelty

sm(125)

1000028086

Patala

historiallinen

asuinpaikat: asumuspainanteet

sm(126)

182010009

Pukinvuori

rautakautinen

maarakenteet: ei määritelty

sm(127)

182010002

Puttola

rautakautinen

asuinpaikat: ei määritelty

sm(128)

182010066

Puttola B
(Ruotsula)

moniperiodinen

hautapaikat: polttokenttäkalmistot

sm(129)

182010003

Pälämäki

rautakautinen

asuinpaikat: ei määritelty

sm(130)

1000003585

Rekola Isännänmäki

ajoittamaton

hautapaikat: polttokenttäkalmistot

sm(131)

1000009311

Saari

rautakautinen

asuinpaikat: ei määritelty

sm(132)

1000028087

Saaris (Saari)

historiallinen

asuinpaikat: ei määritelty

sm(133)

1000028530

Seppäsenpolhistoriallinen
ku

puolustusvarustukset: muinaislinnat sm(134)

1000028076

Toivila

historiallinen

hautapaikat: polttokenttäkalmistot

sm(135)

182010056

Valtakunnansali 1

moniperiodinen

asuinpaikat: ei määritelty

sm(136)

182010057

Valtakunnansali 2

moniperiodinen

asuinpaikat: ei määritelty

sm(137)

1000027753

Vangonmäki

historiallinen

asuinpaikat: ei määritelty

sm(138)

183010053

Viertiö

rautakautinen

asuinpaikat: ei määritelty

sm(139)

182010054

Virmapyhänvuori 3

kivikautinen

asuinpaikat: ei määritelty

sm(140)

182010055

Vuorenpää

kivikautinen

asuinpaikat: ei määritelty

sm(141)

183010055

Ylä-Kerkkola

kivikautinen

asuinpaikat: ei määritelty

sm(142)

Taulukko 2-2. Tunnetut muut kulttuuriperintökohteet kaava-alueella.

Mj-tunnus

Nimi

Ajoitus

1000031212

Alhojärvi (Alhois)

historiallinen

1000028083

Aseme

1000028080

Auvila

Tyyppi

Kaavamerkintä

työ- ja valmistuspaikat: vesimyllyt

sk-1(201)

historiallinen

asuinpaikat: ei määritelty

sk-1(202)

historiallinen

työ- ja valmistuspaikat: vesimyllyt

sk-1(203)
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Mj-tunnus

2.5

Nimi

Ajoitus

Tyyppi

Kaavamerkintä

1000028084

Hauvala

historiallinen

asuinpaikat: ei määritelty

sk-1(204)

1000031216

Hyppölä

historiallinen

asuinpaikat: ei määritelty

sk-1(205)

1000022081

Jokelankoski

historiallinen

asuinpaikat: ei määritelty

sk-1(206)

1000031221

Jopotinkoski

historiallinen

asuinpaikat: ei määritelty

sk-1(207)

1000028070

Kauchila
(Kauhkiala)

historiallinen

asuinpaikat: ei määritelty

sk-1(208)

1000028079

Kerkkola

historiallinen

asuinpaikat: ei määritelty

sk-1(209)

1000028072

Kälhä (Kelhä)

historiallinen

asuinpaikat: ei määritelty

sk-1(210)

1000031215

Marttila
(Martila)

historiallinen

asuinpaikat: ei määritelty

sk-1(211)

1000031218

Olkkola

historiallinen

asuinpaikat: ei määritelty

sk-1(212)

1000022078

Partalan koskialue

historiallinen

asuinpaikat: ei määritelty

sk-1(213)

1000028074

Pietilä

historiallinen

työ- ja valmistuspaikat: vesimyllyt

sk-1(214)

1000031214

Savo (Savolainen)

historiallinen

asuinpaikat: ei määritelty

sk-1(215)

1000028071

Seppola

historiallinen

asuinpaikat: ei määritelty

sk-1(216)

1000031217

Tuorila

historiallinen

asuinpaikat: ei määritelty

sk-1(217)

1000028068

Wiala (Viiala)

historiallinen

asuinpaikat: ei määritelty

sk-1(218)

1000031213

Virkajärvi
(Wirkajärfwi)

historiallinen

asuinpaikat: ei määritelty

sk-1(219)

Yhdyskuntarakenne
Jämsä sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa Päijänteen länsirannalla ja kuuluu Jämsän seutukuntaan naapureinaan Juupajoki, Jyväskylä, Keuruu, Kuhmoinen, Luhanka, Mänttä-Vilppula, Orivesi
ja Petäjävesi. Jämsän kaupungin keskustaajamasta on matkaa maakunnan keskukseen Jyväskylään noin 60 km, Tampereelle noin 90 km, Lahteen noin 120 km ja Mäntälle noin 40 km. Jämsässä on rautatieasema Tampere–Jyväskylä-radalla. Lähimmälle reittiliikenteen lentokentälle Jyväskylässä on noin 80 km ja Tampereen lentoasemalle noin 100 km. Seppolaan johtaa viitoitettu
veneväylä Päijänteeltä Jämsänjokea ylös, jonka syväys on 1,2 m. Kaipolan ja Hulkkion satamiin
johtaa 2,4 metriä syvät väylät Päijänteeltä.
Taajamaosayleiskaavan alueella asuu vajaa ¾ kaupungin asukkaista ja se koostuu kolmesta taajama-alueesta Jämsänjoen varrella (Kuva 2-10): Jämsän keskustasta eli Seppolasta, Jämsänkoskesta ja Kaipolasta. Pohjoisen Jämsänkosken ja eteläisen Kaipolan etäisyys Seppolasta on molemmilla noin 6 kilometriä linnuntietä. Jämsän perus- ja kaupalliset palvelut ovat keskittyneet
Seppolaan ja Jämsänkoskelle.
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Kuva 2-10. Suunnittelualueen ja lähiympäristön yhdyskuntarakenne (lähde: Oiva-paikkatietopalvelu)

2.5.1
2.5.1.1

Taajamakuva
Historia

Seutua on asutettu pysyvästi jo 900-luvulta, mistä alkaen maisemakuva on alkanut muuttua
vähitellen poltto- ja rakennuspuun käytön myötä. Alueelta tunnetaan rautakauden lopun kalmistoja sekä kaksi muinaislinnaa, jotka ajoittunevat myös rautakauden lopulle. Nykytietämyksen
mukaan tämä asutus on jatkunut rautakaudelta keskiaikaan, jolloin se vähitellen tulee myös kirjallisten lähteiden välityksellä ulottuvillemme.
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Jämsä kuului keskiajalla Hämeen rintapitäjien erämaihin ja sinne syntyi asuttuja kyliä keskiajan
lopulla 1500-luvulla. Jämsän pitäjänkarttaan vuodelta 1751 on merkitty talot ja torpat, maantiet,
polut ja ratsutiet ja vesitieverkko Päijänteelle. Kartta osoittaa Jämsän kirkon, pappilan ja lukkarin
torpan sijainnin Jämsänjoen itäpuolella ja vanhimpien peltojen sijoittumisen Jämsänjokivarteen
sekä Märäsojan varteen. Tiestössä on havaittavissa yhtäläisyyksiä nykyisten tieurien kanssa.
Moreeni- ja kallioalueiden rajaama hedelmällinen jokilaakso muodosti jo 1500-luvulla merkittävän asutuskeskittymän muuten harvaan asutulla seudulla.
Rautatiet ja tiestö ovat muuttaneet voimakkaasti Jämsänjokilaakson maisematilaa, sillä erityisesti
rautateiden korkeat penkereet jakavat maisematilan erillisiksi alueiksi. Keskustan ulkopuoliset
risteysalueet ovat vähitellen siirtäneet rakentamisen painopistealuetta keskustasta sivuun, jolloin
on alkanut muodostua uusia liikenteellisiä solmukohtia.
2.5.1.2

Nykytilanne

Suurin osa rakennetusta alueesta sijaitsee Jämsänjoen itäpuolella, muun muassa Seppola ja
Jämsänkosken keskusta-alueet, joiden alueella on suurin osa kaupallisista palveluista ja kerrostaloasutuksesta. Keskusta-alueiden ympärillä sijaitsee useita pientaloalueita, osa niistä myös Jämsänjoen länsipuolella. Jämsänkosken taajamakuvaa hallitsee paperitehtaan alue ja koski. Seppolan eteläpuolella valtatie 9 halkaisee alueen ja sen varrella on kehittynyt tilaa vievä kaupan alue.
Kaipola sijaitsee Jämsänjoen länsipuolella ja sen taajamakuvaa hallitsee niin ikään paperitehdas.
Rakennetun alueen ulkopuolella alueen pohjoisosa on metsäisempi, kun taas eteläosassa on laajoja peltoalueita. Alueen lounaisnurkassa sijaitsee maaseutumaisia asuinalueita mm. Alhojärvellä
ja Partalassa. Taajamaosayleiskaavan alue rajautuu idässä Himoksen matkailualueeseen.
Jämsän kolmen taajaman keskusta-alueet ovat laajuudeltaan ja toiminnoiltaan erilaisia.
Seppolan kaupallinen toiminta painottuu keskeisten kahden kadun, Keskuskadun ja Koskentien,
varrelle. Näiden katujen lähikorttelit Siltakadun, Jämsänjoen ja Lukkoilantien rajaamalla alueella
muodostavat Seppolan ydinkeskustan, joka rakenteeltaan on sekoittunutta keskustan liike-, palvelu- ja asuinrakentamista. Kerroskorkeudet vaihtelevat pääosin 2, 3 ja 4 kerroksen välillä. Rakenne on osittain väljää ja pysäköintialueet hallitsevat paikoitellen kaupunkikuvaa.

Kuva 2-11 Seppolan taajamakuvallinen analyysi.

Keskustan ulompi vyöhyke muodostuu alueesta, jolla on keskustamaisia toimintoja, mutta alue ei
ole enää keskustan liike-elämän ydinaluetta. Alueella on mm. kaupungintalo, keskuskoulu ja
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asuinkortteleita, rautatieasema sekä keskustan viereiset päivittäistavarakaupat (Lidl, S-market,
Citymarket). Alueella on kaupunkikuvallisesti muuta rakennetta korkeampana erottuva Viiskulman asuinkerrostalo.
Kolmas keskustaan tukeutuva vyöhyke muodostuu omakotiasutusta tiiviimmistä alueista, joilla
sijaitsee mm. kerrostaloja, työpaikkoja ja kouluja. Seppolan keskeiset puistoalueet ja vihervyöhykkeet ja Jämsänjokivarsi sijaitsevat tällä alueella.
Tori on Seppolassa selkeä keskipiste ja sen vehreänä vastaparina toimii jokeen laskeva puistikko
toria vastapäätä. Torilta alkavat pääkadut Keskuskatu ja Koskentie joiden varrelle kaupallinen
toiminta on keskittynyt. Joen länsipuolella Seppolantiellä on pätkä, jota kannattaa kehittää länsipuolen pääkaduksi vielä vahvemmin. Siitä länteen pitäisi vahvemmin kytkeä aseman alue keskusta-alueeseen. Nykyään tämä yhteys on kaupunkikuvallisesti heikko. Kantatie 56 (Pääskysmäentie) muodostaa maiseman jossa maantie menee puistomaisen alueen läpi. Se, että maantie
menee tässä kohtaa taajaman halki voisi tuoda vahvemmin esille puistomaisuutta hyödyntämällä
ja vahvistamalla.
Jämsänjoki muodostaa tärkeän visuaalisen elementin kaupunkikuvassa; joki näkyy siltoja ylittäessä ja se pilkottaa myös rakennusten välistä sen rinnakkaiskaduilta. Toinen tärkeä maisemallinen kokonaisuus on Jämsäpuisto, joka näkyy sekä etelän suunnasta lähestyessä, että Siltakadulta. Marketalue ja bussiasema aiheuttavat katkoksen tähän maisemakokonaisuuteen.
Pääkaduille muodostuu tärkeitä kaupunkikuvallisia näkymiä torin suuntaan. Viiskulmassa ja Jämsäpuiston yli muodostuu laajat näkymäsektorit, joita kannattaa vaalia ja kehittää. Muutaman
katulinjan päätteenä näkyy myös kaukomaiseman korkeat mäenhuiput.
Kaavaselostuksen liitteissä (liite 10a ja 10b) on täydennysrakentamistarkastelu Seppolan osalta.
Jämsänkosken keskusta on luonteeltaan alakeskus. Jämsänkosken ydinkeskusta rajautuu Taipaleentien, Kauppakujan, Jämsäntien ja Koskentien väliselle alueelle. Kenraalintie on keskeinen
liikekatu. Rakennuskanta on pääosin 2–3-kerroksista, pientalokaduilla matalampaa. Yksittäinen
korkeampi ja keskustaa paikantava rakennus on Koivukadun ja Kenraalintien risteyksessä sijaitseva 6-kerroksinen asuin-liiketalo.

Kuva 2-12 Jämsänkosken taajamakuvallinen analyysi.

Jämsänkoskella on Seppolan tapaan keskustaan tukeutuva vyöhyke, joka muodostuu omakotiasutusta tiiviimmistä alueista, joilla sijaitsee mm. palveluja ja asumista. Jämsänkosken Koski-
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keskisen ranta on oleellinen osa keskusta-aluetta. Lavaojan laakso kävelyreitteineen muodostaa
vihreän käytävän keskustan eteläpuolella. Maantiemäiset Koskenväylä ja Jämsäntie aiheuttavat
epäjatkuvuuskohdan taajamarakenteessa, jonka vaikutusta kannattaa tulevaisuuden suunnittelussa yrittää lieventää. Merkittäviä kaupunkikuvallisia näkymiä muodostuu Kenraalintielle ja Koivutielle, sekä Kenraalintien ja Taipaleentien risteykseen. Kenraalintien päässä on näkymä Koskikeskiselle.
Kaipolan keskusta on pinta-alaltaan suppeampi liike- ja asuinrakennusten alue Kaipolan tehtaan
portin tuntumassa.
2.5.2

Väestön rakenne ja kehitys

Kaikkiaan Jämsässä asui noin 21 600 asukasta vuoden 2015 lopussa. Väestö on keskittynyt erityisesti Jämsän ja Jämsänkosken muodostamalle taajama-alueelle. Taajamaosayleiskaavan rajaamalla alueella asuu noin 15 000 asukasta, mikä on noin 70 prosenttia koko kunnan asukasluvusta. Lisäksi väestöä on keskittynyt kaava-alueen ulkopuolelle mm. Jämsän eri kyliin.
Kaava-aluetta taajamoittain tarkasteltuna väestö Asemakylässä on selkeästi nuorinta ja siellä yli
70-vuotiaiden osuus väestöstä on huomattavan pieni. Jämsänkosken alueella väestö on selvästi
yleiskaava-alueen vanhinta. Seppolassa ja Jämsänkoskella 0–12-vuotiaiden osuus väkimäärästä
on lähes sama, mutta Seppolassa iäkkäämpien asukkaiden osuus ei ole niin suuri. Kaipolassa 0–
12-vuotiaiden osuus väestöstä on yhtä suuri kuin Asemakylässä, mutta esim. 13–24-vuotiaiden
osuus väestöstä on huomattavasti pienempi.
Alueittain tarkasteltuna Jämsänkosken Linnamäen väestö on selkeästi iäkkäintä, jossa yli 60 %
väestöstä on yli 55-vuotiaita. Ydinkeskustan väestö on toiseksi iäkkäintä, mutta 13–24vuotiaiden osuus on melko suuri. Seppolassa Vitikkala ja Jämsänkoskella Virtasalmi ovat alueita,
joissa 0–12-vuotiaiden osuus on suurin.
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Kuva 2-13 Asutuksen sijoittuminen taajamissa.

Kuva 2-14 Väestöjakauma taajamissa.
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Kuva 2-15 Asutuksen sijoittuminen alueittain.

Kuva 2-16 Väestöjakauma alueittain.
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Jämsän väestö on vähentynyt voimakkaasti 2000-luvulla: vuosina 2000–2015 väestö on vähentynyt lähes 3 500 asukkaalla (−14 %). Väestömuutos johtuu pitkälti työpaikkojen vähentymisestä.
Tarkemmin tarkasteltuna, taajamakaava-alueen väestö on vähentynyt noin 670 asukkaalla (−5
%). Väestön väheneminen taajamakaava-alueella on ollut hieman nopeampaa kuin koko kunnassa, jonka väestö samalla ajanjaksolla väheni 3,9 prosentilla (−880 asukasta). Vaikka väestö on
Jämsässä keskittynyt erityisesti keskusta-alueiden lähelle, myös väestön väheneminen on pääasiassa tapahtunut keskusta-alueilla tai niiden tuntumassa. Useille kunnille tyypillinen väestön
tiivistymiskehitys maaseutualueilta keskustaan puuttuu. Seppolaan on tullut uusia asukkaita,
mutta samanaikaisesti alueen väestö on myös vähentynyt tietyiltä alueilta.
Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan väestön väheneminen jatkuu Jämsässä voimakkaana
tulevaisuudessakin ja vuoteen 2030 mennessä väestö vähenisi arviolta yli 2 500 asukkaalla (−12
%). Tilastokeskuksen ennuste on trendiennuste, joka perustuu menneeseen kehitykseen: kuten
edellä todettiin, väestö on vähentynyt viimeisen viidentoista vuoden aikana noin 14 prosenttia.
Kehitystoimenpiteillä voidaan vaikuttaa tulevaan väestönkehitykseenkin ja Jämsän rakennemallin
ns. ylämallin mukainen väestötavoite on 23 700 asukasta vuoteen 2025 mennessä ja alamallin
mukaan 21 700 asukasta.

Väestönmuutos Jämsässä 2000-2015 ja
väestöennuste 2015-2030
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Kuva 2-17. Väestökehitys Jämsässä vuosina 2000–2015 ja väestöennuste vuosille 2015–2030. Kuvaan
on lisätty vihreillä viivoilla Jämsän rakennemalli 2025:n alamallin ja ylämallin väestötavoite. Kaupungin
tavoitteena on ylämallin mukainen väestön kasvu. (Lähde: Tilastokeskus, Jämsän kaupunki)

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2-3) on esitetty Jämsän ikärakenne vuonna 2015. Jämsän
ikärakenteessa nuoret aikuiset ja työikäiset ovat hivenen aliedustettuja tällä hetkellä verrattuna
koko Suomen ikäjakaumaan. Senioriväestö, erityisesti 65–79-vuotiaat, puolestaan ovat yliedustettuina. Taulukko 2-4 kuvaa Tilastokeskuksen ennustetta ikärakenteen muutoksesta vuoteen
2030 asti. Kuten edellä todettiin, Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Jämsän väestömäärän
kehitys jatkaa laskuaan ja osin sen seurauksena ennusteen mukaan kaikkien ikäluokkien henkilömäärä laskee voimakkaasti Jämsässä lukuun ottamatta yli 80-vuotiaiden osuutta. Yli 80vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan väestön vanhenemisen ja pidentyvän elinajan takia
vaikka koko kunnan väestömäärä laskisikin. Tämän takia vuosina 2015–2030 yli 80-vuotiaiden
määrä kasvaa lähes 60 %, kun vastaavana ajanjaksona työikäisten määrä vähenee 20–30 %
ikäryhmästä riippuen. Kunnan talouden ja elinvoimaisuuden kannalta ennuste on huolestuttava ja
kehittämistoimenpiteillä on pyrittävä vaikuttamaan trendin suuntaan.
Jämsän rakennemallin matkailukeskusten erillisselvityksessä (Airix Ympäristö, 22.1.2012) oli
ehdotettu panostamista Jämsässä ns. ”perhekonseptiin”: hyvien peruspalvelujen ja viihtyisän
asuinympäristön lisäksi tarjolla on oltava työtä molemmille vanhemmille. Työmahdollisuuksien
puute näkyy jo nykyisessä ikärakenteessa, jossa työikäiset ovat aliedustettuina.
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Taulukko 2-3. Jämsän ikärakenne vuonna 2015 (Lähde: Tilastokeskus)

Ikäluokka
0-6 v.
7-12 v.
13-15 v.
16-18 v.
19-29 v.
30-49 v.
50-64 v.
65-79 v.
80Yhteensä

Jämsä
Jämsä
lkm
osuus %
1 307
6%
1 248
6%
727
3%
762
4%
1 956
9%
4 566
21 %
4 995
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4 444
21 %
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7%
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100 %

Koko
Suomi
Erotus %osuus %
yks.
8%
-2 %
7%
-1 %
3%
0%
3%
0%
14 %
-5 %
25 %
-4 %
21 %
3%
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6%
5%
2%
100 %
0%

Taulukko 2-4. Jämsän ikärakenne 2015 ja ennuste vuodelle 2030 (Lähde: Tilastokeskus)

Asukkaat
2015
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As.

%

0–6 v.

1 307

1 041
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−20 %
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−20 %
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1%
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913

59 %

21 562

19 028
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−12 %

Yhteensä

2.5.3

Muutos 2015–2030

Asuminen

Taajamaosayleiskaavan alueella oli noin 8 600 asuntoa vuonna 2015. Näistä 61 % oli pientaloasuntoja ja 39 % kerrostaloasuntoja. Asuntojen keskikoko oli 98 neliömetriä ja asumisväljyys 42
neliömetriä/henkilö (Lähde: Tilastokeskus Ruututietokanta).
Taajamaosayleiskaavan alueella on myös 95 vapaa-ajan asuntoa.
2000-luvulla yli puolet uusista rakennuksista on toteutettu niin sanotuille vanhoille asuinalueille.
Uusia asuinalueita 2000-luvulla ovat Jaatilanrinne ja Särkijärvi II Seppolan taajamassa ja Jämsänkoskella Soutulantielle. Tämän lisäksi vuosituhannen vaihteessa on rakennettu Jämsänkoskella Isannänmäkeen ja Seppolassa Ahvenlampi II. Näillä alueilla noin puolet on rakennettu 1990luvun lopussa ja puolet 2000-luvun alussa. Pietilän, Tervasmäen ja Kääpälän alueet, joille on
aloitettu rakentamaan 1980- ja 1990-luvuilla, on rakennettu täyteen 2000-luvun puolella. Näiden
lisäksi löytyy yksittäisiä täydennysrakentamiskohteita jokaisesta taajama- ja kyläkeskuksesta.
Teollisuusalueista Myllymäkeä on täydennetty ja laajennettu jossain määrin 2000-luvulla ja Manulan kaupallisen alueen eteläosa on rakentunut 2000-luvun aikana.
2.5.4

Palvelut

Julkiset ja kaupalliset palvelut on selvitetty tarkemmin Palveluverkkoselvityksessä, joka on kaavaselostuksen liitteenä 3.
2.5.4.1

Julkiset palvelut

Jämsässä toimii seitsemän alakoulua, joista neljä on sijoittunut taajamaosayleiskaava-alueelle.
Yksi Seppolaan, kaksi Jämsänkoskella ja yksi Seppolan eteläpuolella Kaipolassa. Muut koulut ovat
sijoittuneet kunnan muihin kyläkeskuksiin. Kartalla näkyvä Kuoreveden alakoulu on todellisuudessa yhtenäiskoulu, jossa toimii luokat 1–9. Varsinaisia yläkouluja on Jämsässä kaksi, Paunun
koulu Seppolassa ja Kankarisveden koulu Seppolan ja Jämsänkosken välillä. Kankarisveden koulu
toimii tilapäisissä tiloissa sisäilmaongelmien takia ja yläkoulun toiminnot ovat palaamassa Jämsänkoskelle, kun siellä toimiva Mäntykallion koulu laajennetaan yhtenäiskouluksi.

45

Lukioita Jämsässä on yksi, Seppolassa. Jämsän ammattiopisto tarjoaa toisen asteen ammatillista
koulutusta ja sijaitsee Jämsänkoskella Myllymäen kampuksella. Muita oppilaitoksia Jämsässä ovat
kristillinen kansanopisto, musiikki- ja työväenopistot. Päiväkoteja tai ryhmäperhepäiväkoteja
Jämsässä on yhteensä kymmenen, joista suurin osa on keskittynyt taajamakaavan alueelle, mutta myös esimerkiksi Kuorevedellä kunnan länsiosassa toimii päiväkoti. Lisäksi Jämsässä toimii
kaksi yksityistä päiväkotia, jotka eivät näy kartalla. Toinen näistä toimii Seppolan eteläpuolella
Saarentien tuntumassa ja toinen Seppolan ja Jämsänkosken välillä. Lisäksi Jämsässä on noin 40
perhepäivähoitajaa
Seppolassa toimii Jämsän pääterveysasema, mutta myös taajamakaava-alueen ulkopuolella Kuorevedellä, Länkipohjassa ja Koskenpäässä sijaitsevat terveysasemat. Seppolassa toimii myös
Jämsän terveysaseman kanssa samoissa tiloissa erikoissairaanhoidon palveluita tuottava Jokilaakson Terveys Oy, joka on yksityisen ja julkisen sektorin yhteisomistuksessa oleva yritys. Jämsän kaupunki järjestää Jämsän ja Kuhmoisten kunnan asukkaille sosiaali- ja terveyspalvelut.
Palvelujen tuotannosta vastaavat kaupungin kanssa Jämsän Terveys Oy, Jokilaakson Terveys Oy
ja muut palveluntuottajat. Jämsän kirjasto toimii taajamaosayleiskaava-alueella Jämsänkoskella
väistötiloissa. Uusi pääkirjasto on tarkoitus rakentaa tulevaisuudessa Seppolaan. Lisäksi Jämsässä on kaksi lähikirjastoa Kuorevedellä ja Länkipohjassa. Kunnan virastotalo sijaitsee Seppolassa,
mutta tällä hetkellä henkilökunta on siirtynyt viiteen väistötilaan eri puolella Seppolaa.

Kuva 2-18. Koulut ja päiväkodit Jämsässä 11/2015 (Lähde: Jämsän kaupunki)

2.5.4.2

Kaupalliset palvelut

Jämsä sijaitsee Keski-Suomessa, linnuntietä noin 50 kilometriä lounaaseen Jyväskylästä ja yli 80
kilometriä koilliseen Tampereelta. Jämsästä suuntautuu todennäköisesti asiointia molempiin em.
kaupallisesti vahvoihin keskuksiin, mutta huomioiden lyhyemmän etäisyyden Jyväskylään suuntautuu sinne todennäköisesti enemmän asiointeja ja Jämsän voidaankin katsoa kuuluvan Jyväskylän kaupallisen vetovoiman piiriin. TNS Gallupin tekemän vaikutusaluetutkimuksen mukaan
(2011) Jämsällä on kuitenkin myös oma asiointialueensa, johon kuuluu myös Kuhmoinen Jämsän
eteläpuolelta. Asiointialueen muodostuksessa on huomioitu kaupan lisäksi myös mm. julkisia
palveluita. Kaikesta Jämsän ja Kuhmoisten asukkaiden asioinnista Jämsään suuntautuu vähintään
60 % ja erikoiskaupan asioinnista vähintään 50 %.
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Jämsän kaupan ja kaupallisten palveluiden tarjonta on keskittynyt Jämsään ja Jämsänkoskelle,
minkä lisäksi kylissä on päivittäistavarakaupan tarjontaa. Seppolan tarjonta lähialueineen on
Jämsänkoskea monipuolisempi pinta-alalla ja toimialoilla mitattuna
Kaikkiaan Jämsässä on noin 50 000 k-m² vähittäiskaupan rakennuksia ja Seppolassa sijaitsee
näistä yli puolet, 28 000 k-m². Pinta-alasta suurin osa on päivittäistavarakauppaa ja yli 75 prosenttia päivittäistavarakaupan pinta-alasta on keskittynyt Seppolaan. Myös valtaosa keskustahakuisen erikoistavarakaupan ja tavaratalokaupan pinta-alasta on keskittynyt ko. alueelle. Tilaa
vievä kauppa ja moottoriajoneuvojen kauppa taas on sijoittunut pääosin keskustan ulkopuolelle.
Voimassa olevassa maakuntakaavassa on osoitettu kaupallinen vyöhyke valtateiden 9 ja 24 risteykseen, jonka kaupallinen enimmäiskerrosala on 40 000 k-m². Risteysalueen lisäksi vyöhykkeeseen kuuluu myös niin sanottu Manulan alue. Kaupallisen vyöhykkeen alueella voimassa olevissa asemakaavoissa on kaavoitettu yhteensä n. 43 000 k-m² liikerakentamista, josta n. 31 000
k-m² valtateiden risteyksen alueella ja n. 12 000 k-m² Manulan alueella.
2.5.5

Työpaikat ja elinkeinotoiminta

Työpaikat ovat keskittyneet pääosin taajamaosayleiskaavan rajaamalle alueelle. Työpaikkoja on
lisäksi keskittynyt kunnan länsiosaan ns. Hallin alueelle, jossa toimii mm. sotilaskoneiden huoltoliiketoimintaa. Hallissa sijainnut Ilmavoimien Teknillinen koulu on kuitenkin lopettanut toimintansa vuoden 2013 lopulla. Muita työpaikkakeskittymiä ovat kunnan lounaisosassa Länkipohjan alue
sekä Seppolasta etelään sijaitseva Kaipolan alue.
Taajamaosayleiskaava-alueella oli vuoden 2013 lopussa noin 5 750 työpaikkaa, joka on noin
75 %:a kunnan kaikista työpaikoista
Vuosina 2007–2013 Jämsän työpaikkamäärä on pienentynyt noin 1 000 kappaleella. Valtaosa
työpaikoista vuonna 2013 olivat palvelutyöpaikkoja. Työpaikkakehitystä tarkemmin tarkasteltuna
taajamaosayleiskaava-alueen työpaikkamäärä on vähentynyt 943 työpaikalla (−14,1 %) vuosina
2009–2013 (Tilastokeskus, Ruutietokanta). Taajamakaava-alueen työpaikkamäärät ovat vähentyneet suhteessa enemmän kuin koko Jämsän työpaikkamäärät vastaavana ajanjaksona. Koko
Jämsän työpaikat ovat vähentyneet vuosina 2009–2013 noin 480 työpaikalla (−5,5 %). Työpaikkojen suuri vähentyminen on seurausta mm. alueen paperitehtaiden vähentyneestä työvoiman
tarpeesta. Lisäksi jo edelläkin mainittu Hallin varuskunta-alue on lopettanut toimintansa vuoden
2013 lopussa.

Työpaikkakehitys Jämsässä 2007–2013
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Kuva 2-19. Työpaikkakehitys Jämsässä vuosina 2007–2013 (Lähde: Tilastokeskus)
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Vaikka työpaikkojen määrä on vähentynyt voimakkaasti viime vuosina, on Jämsä tällä hetkellä
työpaikkaomavarainen kunta (Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto). Tämä johtuu siitä, että myös
väestönmäärä on vähentynyt viime vuosina voimakkaasti. Jämsästä pendelöidään erityisesti Jyväskylään, Mänttä-Vilppulaan ja Tampereelle. Edellä mainituista kunnista pendelöidään Jämsään
lähes yhtä paljon Tamperetta lukuun ottamatta.

Kuva 2-20. Pendelöintivirrat Jämsän ja lähikuntien välillä 2012 (Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto)

Vaikka Jämsä sijaitsee pendelöintietäisyydellä sekä Jyväskylästä että Tampereelta, on uusien
työpaikkojen luominen avainasemassa muuttotappion kääntämisessä positiiviseksi. Hallin alueelle
onkin syntymässä uusi datakeskuspuisto, joka tuo Jämsään työpaikkoja erityisesti sen rakentamisen aikana. Myös Himokselle suunnitteilla oleva kylpyläinvestointi luo työpaikkoja. Lisäksi Seppolan ja Jämsänkosken välisellä alueella on runsaasti yritystontteja teollisuuden ja teknisten palveluiden tarpeeseen valmiina ns. Myllymäki II -alueella.
2.5.6

Matkailu

Merkittävin matkailukeskittymä Jämsässä on Himos, joka sijaitsee noin 7 kilometriä Jämsän keskustasta koilliseen valtatien E63 varrella. Himoksen matkailukeskuksessa toimivat mm. laskettelurinteet, golf-kenttä ja alueella järjestetään kesäkaudella useita tapahtumia.
Jämsän seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset vuonna 2015 olivat yhteensä 204 500.
Kotimaisten yöpymisten määrä vuonna 2015 oli 164 700 yöpymistä. Ulkomaalaisten yöpymisten
määrä oli kaikkiaan 39 800 yöpymistä. Ulkomaalaisyöpymisiä tuli eniten Virosta (11 200), Ranskasta (10 400) ja Venäjältä (10 100). Jämsän matkailu painottuu sekä talvi- että kesäsesonkiin
matkailijoiden yöpymisten määrällä mitattuna. Vilkkaimmat kuukaudet ovat joulu–maaliskuu ja
kesä–heinäkuu.
Valtaosa matkailijoiden yöpymisistä kohdistuu todennäköisesti Himokselle, mutta kaikkiaan Himoksen kävijämäärä on suurempi. Himoksen alueen matkailijamääräksi on arvioitu noin 350 000
kävijää/vuosi sisältäen sekä yöpyvät matkailijat että päiväkävijät. Jämsän rakennemallin mukaan
tavoitteena on 1,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta vuonna 2020 koko Jämsän alueella. Tavoite ei
käytännössä ole realistinen vuoteen 2020 mennessä huomioiden lyhyen aikajänteen ja verrattaessa tavoitetta esimerkiksi muiden matkailukeskusten kävijämääriin. Esimerkiksi Vuokatissa,
jossa on eniten yöpymisiä matkailukeskuksista, on noin 630 000 yöpymistä vuodessa. Vuokatti
on päässyt tähän mm. alueella toimivan urheiluopiston ja talvimatkailun lisäksi panostamalla
voimakkaaseen kesämatkailuun.
Kävijämäärien kasvattaminen Himoksen alueella vaatii voimakkaita investointeja. Himoksen alueelle on suunnitteilla kylpylähotellihanke, jossa alueelle rakentuu noin 3 000 m²:n viihdekylpylä
ja 120 huoneen hotelli. Rakentamisen on arvioitu alkavan vuonna 2017. Kylpylä itsessään ei lisää

48

Himoksen kävijämääriä tavoitellulle tasolle, mutta Himoksen kävijämääriä pyritään joka tapauksessa kasvattamaan, millä voi olla merkitystä myös Jämsän palveluverkon kehittämiselle
Matkailijoiden lisäksi Jämsässä on myös huomattava määrä kunnan ulkopuolelta tulevia kesämökkeilijöitä, vuonna 2011 kunnassa oli noin 4 100 kesäasukasta (Tilastokeskus). Varsinaisella
kaava-alueella vapaa-ajanrakennuksia on lähinnä vain Jämsänkosken taajaman pohjoispuolella.
Muutoin vapaa-ajanasuntoja on melko tasaisesti koko kunnan alueella. Jämsän alueella onkin
kaikkiaan runsaat 4 300 loma-asuntoa. Vuokrattavia, liiketoimintakäytössä olevia loma-asuntoja
on em. lukujen erotuksen perusteella kunnassa vain noin 200 kappaletta. Toisen arvion mukaan
vuokrattavia mökkejä on noin 400 kappaletta. Joka tapauksessa, liiketoimintakäytössä olevien,
vuokrattavien mökkien osuus on pieni verrattuna vapaa-ajanasuntojen kokonaismäärään
2.5.7

Virkistys

Jämsän sisäliikuntapaikkoja taajamaosayleiskaavan alueella ovat muun muassa jäähallit Seppolassa ja Jämsänkoskella, uimahalli Jämsänkoskella ja Särkijärven kuntotalo. Koulujen yhteydessä
on liikuntasaleja, joiden lisäksi löytyy myös yksityisiä kuntosaleja. Ulkoliikuntapaikkoja ovat
muun muassa pallokentät/luistelukentät (6 kpl taajamaosayleiskaavan alueella) sekä uimarannat
ja maauimalat (7 kpl taajamaosayleiskaavan alueella). Täysiveroisia urheilukenttiä on yksi Seppolassa ja yksi Jämsänkoskella, jonka lisäksi Jämsänkoskella on pallokenttä katsomoineen. Muita
osayleiskaava-alueen virkistysrakenteita ovat mm. liikennepuisto Seppolassa, ravirata Kilpakorvessa, sekä Jämsänkosken soutustadion ja hyppyrimäki. Kohteet on kuvattu seuraavalla kartalla
(Kuva 2-21).
Hiihtolatuja on 200 kilometriä, etenkin Jämsänjoen itäpuolella, joita pitkin voi hiihtää aina Juokslahteen ja Himokseen asti. Jämsänjoen länsipuolella on Myllymäen ladut, sekä latu Kaipolassa.
Seppolan koillispuolella sijaitsee Pukinvuoren-Rauhalan kuntopolku ja Jaatilanrinteen lähivirkistysalue. Jämsäpuisto Seppolassa on noin 1,5 km pitkä ja 23 ha laaja virkistysalue. Puistossa on
mm. frisbeegolfrata. Kaava-alueen itäpuolella kulkee Maakuntaura, hiukan unohtunut KeskiSuomen läpi kulkeva retkeilyreitti. Himoksen alueella on runsaasti vapaa-ajanpalveluita laskettelukeskuksesta golfkenttään.
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Kuva 2-21. Urheilupaikat ja Jämsän kaupungin uimarannat. (lähde: Jämsän kaupunki)

2.5.8

Liikenne

Tarkempi liikenneselvitys löytyy kaavaselostuksen liitteestä 6a.
Osayleiskaavoituksen yhteydessä on selvitetty niin sanotun Sovijärven oikaisun tarpeellisuutta.
Selvityksen mukaan (kaavaselostuksen liite 6b) Sovijärven oikaisu ei ole tarpeen rakentaa, vaan
kannattaa ennemmin parantaa olemassa olevaa tieverkkoa.
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2.5.8.1

Autoliikenne

Jämsän keskusta-alueen, Seppolan, eteläpuolella kulkee Turusta Tohmajärvelle ulottuva koillis–
lounais -suuntainen valtatie 9 (E 63), joka on tärkeä yhteys mm. Tampereen ja Jyväskylän välillä. Etelä–pohjois-suunnassa merkittävimmät yhteydet ovat Lahdesta Jämsään kulkeva valtatie 24
ja Jämsästä Mänttään kulkeva kantatie 56, joka sivuaa Jämsän keskusta-aluetta sen länsipuolella. Kohti Jämsän keskustaa kulkevat myös yhdystie 6031 (Seppolantie) ja 6040 (Koskentie), sekä
Jämsänkoskelta pohjoista kohti seututie 604 (Koskenväylä/Koskenpääntie) ja Koulumäestä koillista kohti maantie 6050.
Suurimmat liikennemäärät (Kuva 2-22) yleiskaava-alueella ovat valtateillä 9 (noin 6800
ajon./vrk) ja 24 (3410 ajon./vrk), kantatielle 56 (3780–6090 ajon./vrk) ja yhdystiellä 6040
(5490 ajon./vrk). Raskaan liikenteen osuus on myös suurimmillaan valtatiellä 9 (noin 11 %),
kantatiellä 24 (12 %), seututien 56 ja 604 liittymän tienoilla (noin 12 %), sekä yhdysteillä 16581
(Moiskalantie) (13%) ja 6050 (Juokslahdentie) (8 %).
Valtatiellä 9, kantatien 24 liittymän länsipuolella, sijaitsevan LAM-pisteen 930 mukaan kyseisen
tien liikennemäärä on pysynyt melko tasaisena vuosina 2011–2015. Kausivaihtelukertoimien
osalta on nähtävissä kesälomakuukausien selvä vaikutus liikenteen kasvuun ja viikonpäivävaihtelun osalta meno- ja paluuliikenteen aiheuttamat selkeät piikit.
Valtatiet 9 ja 24, kantatie 56, seututie 604 sekä yhdystiet 6031, 6040, 6050 ja 16563 ja 16565
ovat suurten erikoiskuljetusten reittejä. Näistä valtatiet 9 ja 24, kantatie 56, yhdystiet 16563 ja
16565 ovat valtakunnallisia suurten erikoiskuljetusten reittejä, jotka ovat merkittäviä teitä läpikulkevien erikoiskuljetusten kannalta. Näiden teiden poikkileikkausten ja liittymäratkaisujen on
mahdollistettava 7x7x40 m -kokoiset kuljetukset. Muut edellä mainitut tiet ovat paikallisia erikoiskuljetusreittejä ja niiden tulee soveltua 6x6x35 m -kokoisille kuljetuksille.
Jämsän keskustan kaduista Saarentie kuuluu valtakunnallisiin suurten erikoiskuljetusten reitteihin, ja Siltakatu (välillä Koskentie–Keskuskatu) ja Yhdystie vastaavasti paikallisiin erikoiskuljetusreitteihin.
2.5.8.2

Jalankulku ja pyöräily

Jämsänkosken merkittävimmät jalankulku- ja pyöräily-yhteydet ovat pohjois–etelä -suuntainen
Koskenpääntie/Jämsäntie (tie 604/6040), Koskenväylä/Koskentie (tie 604/6050) sekä Juokslahdentie (tie 6050) ja Riihijärventie. Myös Koskikeskisen itäpuolen rantaa myötäilee Jämsänkosken
kohdalla jalankulku- ja pyöräilyreitti.
Jämsän keskusta-alueen jalankulku- ja pyöräilyverkosto on melko kattava (Kuva 2-23). Merkittävimpiä jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä ovat ns. keskustakehän muodostavat Siltakatu ja Yhdystie, pohjois-etelä-suuntainen Koskentie ja itä-länsi -suuntainen Keskuskatu. Keskustan suuntaan
johtavat merkittävimmät runkoreitit ovat Seppolantie (tie 6031), Keskuskatu/Moiskalantie (tie
16581) ja Koskentie/Jämsäntie (tie 6040). Puuttuvia yhteystarpeita esiintyy muun muassa Saarentiellä, Kaipolantiellä ja Pääskysmäentiellä (kantatie 56).
Osayleiskaava-alueella poikittaisia länsi–itä-suuntaisia yhteyksiä rajoittavat Jämsästä Jyväskylään sekä Jämsänkosken ja Kaipolan paperitehtaille johtavat rautatieyhteydet sekä Jämsänjoki.
Valtatien 9 tuntumasta johtaa jalankulun ja pyöräilyn yhteydet Kaipolaan ja Himokselle.
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Kuva 2-22. Liikennemäärät vuonna 2015 (ajon./vrk).
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Kuva 2-23. Jalankulun ja pyöräilyn verkko.
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2.5.8.3

Joukkoliikenne

Kaupunkiliikenteen runkoreitit kulkevat välillä Jämsä–Halli ja Jämsä–Jämsänkoski–Koskenpää.
Jämsä–Kuorevesi -reitillä liikennöi talviarkisin noin 7 vuoroa/suunta ja Jämsä–Koskenpää -reitillä
6 vuoroa/suunta. Lisäksi Jämsässä toimii kutsuohjattua palveluliikennettä (pali) kuudella eri reitillä.
Jämsän rautatieasemalta on Jämsän keskustaan noin 1,0 km kävelymatka, joten rautatieasema
on otollisella sijainnilla kaupunkirakenteessa. VR:n 11.12.2016–18.6.2017 aikataulujen mukaan
Jämsästä Jyväskylään kulkee arkisin 8–9 vuoroa päivässä, lauantaisin 6 vuoroa ja sunnuntaisin
10 vuoroa. Tampereen suuntaan ja edelleen Helsinkiin kulkee Jämsästä arkisin 8–9 vuoroa päivässä ja lauantaisin sekä sunnuntaisin 7 vuoroa. VR:n tietojen mukaan Jämsästä Jyväskylään
kestää 30 min ja Tampereelle 54 min – 1h 7min, ja edelleen Helsinkiin 2h 42min. Jämsästä on
siis nykyisellään hyvät kaukoliikenneyhteydet rautateitse.
Matkahuollon mukaan Jämsän keskustasta Jyväskylään lähtee arkisin noin 24 vuoroa päivässä.
Näiden vuorojen kesto Jämsästä Jyväskylään on 50 minuutista 1h 15min. Tampereelle Jämsän
keskustasta kulkee noin 13 vuoroa päivässä arkisin, joiden kesto on noin 1h 20min – 1h 25min.
Matkahuollon pikavuorot pysähtyvät pääosin Jämsässä seuraavilla pysäkeillä: Hotelli Jämsä (Valtateiden 9 ja 24 sekä kt 54:n liittymän pohjoispuolella), Viiskulma, linja-autoasema ja Himos
tienhaara.
Jämsän keskustan lisäksi valtateiden 9 ja 24 sekä kantatien 56 -liittymän läheisyydessä pysähtyy
useita kaukoliikenteen busseja. Keski-Suomen ELY-keskuksen selvityksen mukaan liittymän läheisyydessä olevan Shellin huoltoasemalla pysähtyy noin 20 arkipäivävuoroa, jotka eivät kierrä
Jämsän keskustan kautta (tilanne 5/2016). Shellin huoltoasemalla pysähtyy OnniBus.com Oy:n
kaukoliikennevuorot nykyhetkellä (tilanne 12/2016) joka viikonpäivä 5 vuoroa/suunta. Suunnat
ovat Jyväskylä ja Tampere, joista on valtakunnallisesti kattavat jatkoyhteydet. Onnibus.com
Oy:n kaukoliikennebussiyhteydet ovat kilpailukykyiset etenkin Tampereen suuntaan, sillä bussin
matka-aika on 1h 5min. Jyväskylään Onnibussin vuorojen matka-aika on 50 min.
Kuva 2-24 kuvaa joukkoliikenteen palvelutason tavoitetilaa Keski-Suomessa.
2.5.8.4

Rautatieliikenne

Jämsä sijaitsee Tampere–Jyväskylä-rataosuudella. Se on pääosin sähköistetty yksiraiteinen osuus
(kaksoisraide Tampere–Orivesi välillä), jonka nopeustaso perinteisellä kalustolla on 120–160
km/h ja kallistuvakorisella kalustolla 140–160 km/h. Orivesi–Jämsä/Jämsänkoski-väli on Tampereen vaihtoyhteyksien, liikennerakenteen ja kohtauspaikkojen sijainnin takia hyvin häiriöherkkää.
Joukkoliikenne rautatiellä on selostettu edellisessä kappaleessa.
Jämsänkosken ja Kaipolan paperitehtaille johtaa pistoraiteet.
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Kuva 2-24. Joukkoliikenteen palvelutason tavoitetila. (Keski-Suomen ELY-keskus 2013)

2.5.8.5

Liikenneturvallisuus

Osayleiskaavan alueella tapahtui vuosina 2011–2015 noin 60 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan. Jalankulku- ja pyöräilyliikenteen onnettomuuksia
sattui yhteensä 24 ja ne painottuivat Jämsän keskustaan. Kaiken kaikkiaan liikenneonnettomuuksia sattui osayleiskaava-alueella 253 kappaletta.
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Valtatien 9 Jyväskylä-Jämsä -kehittämisselvityksen mukaan kyseisen välin viime vuosien keskimääräinen liikenneonnettomuustiheys on lähes kaksi kertaa korkeampi kuin Suomen valtateillä
keskimäärin. Liikennesuoritteeseen suhteutettuna tieosuus on noin 20 % vaarallisempi kuin valtatiet keskimäärin. Onnettomuusasteen perusteella vaarallisin tiejakso on Jämsän kohta. Mikäli
parantamistoimia ei tehdä, joudutaan valtatiellä jo nyt olevia 60 km/h:ssa nopeusrajoitusosuuksia lisäämään, jotta liikenneturvallisuus ei huononisi entisestään.
2.5.8.6

Moottorikelkkailu

Kaava-alueella kulkee moottorikelkkareittejä itä–länsisuunnassa reitillä Halli–Jämsä (Seppola)–
Himos, sekä Seppolasta etelään Jämsänjoen itä- ja länsipuolella. Jämsänkosken länsipuolelta ohi
menevä reitti jää kaava-alueen ulkopuolelle. Nykytilanteessa moottorikelkkareitit risteävät tasossa valtateitä neljässä kohdassa ja rautatien yhdessä kohdassa kaava-alueella Seppolan läheisyydessä. Olkkolassa moottorikelkkareitti ylittää valtatien 24. Moottorikelkkareitit ylittävät myös
yhdysteitä nykytilanteessa muutamassa kohdassa.
2.5.9

Tekninen huolto

Jämsän Vesi liikelaitos vastaa vesihuollosta Jämsässä toiminta-alueellaan. Himoksen alueella
toimii Himos-Infra Oy. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue kattaa käytännössä koko keskustaajaman asemakaavoitetun alueen. Lähimmät vedenottamot sijaitsevat Jämsänkosken länsipuolella
sekä yksi myös Seppolan länsipuolella. Puhdistamo sijaitsee taajamaosayleiskaavan alueella Seppolan eteläpuolella.
Keskustaajamassa on myös kaukolämpöverkko, joka kattaa keskeisimmät osat ja Kaipolan, muutamia omakotitaloalueita lukuun ottamatta. Kaukolämmön tuottaa Jämsän Aluelämpö Oy. Alueellinen sähköverkkoyhtiö on Elenia Oy.
Vesilaitoksen toiminta-alue ja kaukolämpöverkko on kuvattu seuraavalla kartalla (Kuva 2-25).
Jämsässä jätehuollon toteuttamisesta vastaa Yhdyskuntatoimen kunnallistekniset palvelut ja haja-asutusalueen osalta myös Jämsän Jätehuolto liikelaitos. Jätteitä vastaanotetaan Erkki Salminen Oy:n jäteasemalla Jämsänkoskella, sekä Hallin jäteasemalla.
2.5.10 Erityistoiminnot

Jämsänkosken koillispuolella sijaitsee kaatopaikka-alue ja sen vieressä on ampumarata. Osa kaatopaikasta on suljettu ja vielä toiminnassa oleva osa on UPM:n käytössä. Jämsän jätevedenpuhdistamo sijaitsee Seppolan eteläpuolella, jonka lisäksi molempien paperitehtaiden alueella on
puhdistamot.
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Kuva 2-25. Vesihuollon toiminta-alue ja kaukolämpöverkko. (lähde: Jämsän kaupunki)

2.5.11 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt

Taajamakaavan läpi kulkevat maantiet ja rautatiet aiheuttavat melua ja tärinää. Maanteillä ja
rautateillä voi ajoittain kulkea kuljetuksia, jotka voivat aiheuttaa vaarallisten aineiden päästöjä
onnettomuuden sattuessa.
Suurjännitelinjat aiheuttavat rajoituksia maankäytössä voimajohtojen kohdalla ja niiden suojavyöhykkeellä. Johtoaukean lisäksi tarvitaan 10 metriä leveät suojavyöhykkeet voimalinjan molemmin puolin, jossa puiden korkeus on rajoitettu. Esimerkiksi Fingridin ja UPM:n yhteinen voimajohtoaukea suojavyöhykkeineen muodostaa 103 metriä leveän käytävän Jämsän luoteispuolel-
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la. Jämsä–Toivila-linjalla suojavyöhykkeen leveys on 50 metriä. Voimajohtoalueelle ei saa sijoittaa rakennuksia tai rakennelmia ilman erityistä lupaa.
Jämsänkoskella sijaitsee paperitehdas taajamarakenteen sisällä. Paperitehtaalle on Seveso III direktiivin mukaisesti määritetty 1,5 km konsultointivyöhyke. Paperitehtaan läheisyydessä toimii
myös Genencor International Oy:n tehdas, jolle on määritetty 200 metrin konsultointivyöhyke.
Kaipolan paperitehtaalle on niin ikään määritetty 1,5 km konsultointivyöhyke. Tehtaat toimivat
ympäristölupansa puitteissa.
Virallisen rekisterin mukaan Jämsässä on useita kohteita, joissa on pilaantuneita maa-alueita
(liite 15). Osa kohteista on vielä toiminnassa, ja osassa toiminta on päättynyt. Kaavakartalle
merkitään arvioitavat tai puhdistettavat kohteet, sekä maankäyttörajoite- ja selvitystarvekohteet. Haja-asutusalueelle merkitään kaikki kohteet. Kohteiden kunnostaminen suunnitellaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
Meluselvitys on laadittu Jämsän taajamaosayleiskaavan tausta-aineistoksi. Meluselvityksessä on
tutkittu osayleiskaava-alueen pääväylien, raideliikenteen, ampumaradan sekä teollisen toiminnan
aiheuttamia melutasoja nykytilanteessa ja ennustevuonna 2035/2040. Työ on tehty melun leviämisen mallinnuksena. Melulaskentojen meluvyöhykekartat ja tarkempi työselostus on esitetty
kaavaselostuksen liitteessä 13.
Merkittävimpien tie- ja raideliikenteen melualueiden sijainti ja laajuus on arvioitu liitteenä olevassa meluselvityksessä käytettävillä olevilla liikenne-ennusteilla tieliikenteen osalta vuodelle 2040
ja raideliikenteen osalta vuodelle 2035. Raideliikenteen osalta ei ole näköpiirissä, että liikennemäärä merkittävästi muuttuisi vuosien 2035 ja 2040 välillä, mutta toisaalta esimerkiksi teollisuuden investoinnit saattavat muuttaa tämänhetkisiä ennusteita merkittävästi.
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Kuva 2-26. Jämsän kaupungin omistamat maa-alueet. (lähde: Jämsän kaupunki)

2.5.12 Maanomistus

Osayleiskaava-alue on pääosin yksityisten maanomistajien omistuksessa. Jämsän kaupunki omistaa noin 1 390 ha (13 %) maata taajamaosayleiskaavan alueella (Kuva 2-26).
2.6

Suunnittelutilanne

2.6.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös 30.11.2000) ovat saaneet
lainvoiman 26.11.2001. Valtioneuvosto päätti 13.11.2008 valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistukset koskevat mm. yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologisen,
taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden edistämistä sekä ilmastonmuutokseen liit-

59

tyvien tekijöiden huomioimista maankäytön suunnittelussa. Tarkistuksen pääteemana on ollut
ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Lisäksi tavoitteiden vaikuttavuutta on lisätty täsmentämällä tavoitemuotoiluja sekä vahvistamalla niiden velvoittavuutta. Suurin osa tavoitteista
kuitenkin säilyy ennallaan. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Maankäyttö- ja rakennuslain 24 § 2. mom. mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.
Tavoitteet on ryhmitelty sisällön perusteella seuraaviin kokonaisuuksiin:
1. Toimiva aluerakenne
2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
5. Helsingin seudun erityiskysymykset
6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet
Yleistavoitteet ovat luonteeltaan periaatteellisia linjauksia, jotka on otettava huomioon valtion
viranomaisten toiminnassa sekä maakunta- ja yleiskaavoissa. Erityistavoitteet ovat alueidenkäyttöä ja sen suunnittelua koskevia velvoitteita, jotka koskevat valtion viranomaisten toimintaa ja
kaikkea kaavoitusta.
Tätä kaavatyötä koskevat kaavan laatimisen lähtökohtina asiakokonaisuudet 1–4. Yleiskaavoituksessa tulevat sovellettaviksi yleistavoitteet ja erityistavoitteista ne, joita ei ole kohdennettu maakunnan suunnittelulle tai maakuntakaavoitukselle. Kaavaa koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on selostettu tarkemmin luvussa 5.1.
2.6.2

Maakuntakaava

Keski-Suomen maakunnassa on voimassa Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistus, jonka maakuntavaltuusto on hyväksynyt 1.12.2017 ja se on tullut voimaan 26.1.2018.
Maakuntakaavassa (Kuva 2-27) Jämsän yhdyskuntarakenne koostuu pääkeskuksesta Seppolasta
ja alakeskuksesta Jämsänkoskesta. Yhdessä ne muodostavat seudullisen keskuksen. Maakuntakaavan tarkistuksessa asuinalueet on esitetty otsikolla ”seudullisesti merkittävä tiivistettävä taajama”. Ne muodostavat taajamarakenteen Seppolan ja Jämsänkosken ympärille kun taas Kaipolaan ei ole osoitettu taajama-aluetta maakuntakaavassa. Teollisuusalueista on osoitettu paperitehtaiden alueet ja kaupallisten palveluiden alue on sijoitettu valtateiden 9 ja 24 risteykseen.
Työpaikka-alueita ei ole osoitettu maakuntakaavan tarkistuksessa. Päijänne on osoitettu matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueeksi ja Himoksen ympäristö asumisen ja vapaa-ajan asumisen
vetovoima-alueeksi. Tampere–Jyväskylä-rata on esitetty valtakunnallisesti merkittävänä kaksiraiteisena pääratana, johon on lisätty oikaisu Virstavuoren ali. Oikorata Jämsästä etelään on osoitettu kehittämisperiaatemerkinnällä.
Lista Jämsän taajamaosayleiskaavaa tai sen välitöntä ympäristöä koskevista maakuntakaavan
merkinnöistä ja määräyksistä löytyvät liitteestä 11.

60

Kuva 2-27. Ote uudesta maakuntakaavan tarkistuksesta (hyväksytty 1.12.2017). Kaava-alue on lisätty
kartalle punaisella viivalla.

2.6.3

Yleiskaava

Taajamaosayleiskaavan alueella on voimassa useita osayleiskaavoja (Kuva 2-28):
·

Säyrylän osayleiskaava, 24.3.1986, oikeusvaikutukseton

·

Valtateiden alueiden osayleiskaava, 13.11.1989, oikeusvaikutukseton

·

Taajamayleiskaava (Jämsä), 13.11.1989, oikeusvaikutukseton

·

Keskustaajaman osayleiskaava (Jämsänkoski), 19.12.1994, oikeusvaikutukseton

·

Jämsänjoen ranta-alueiden osayleiskaava, 24.11.1999
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·

Himoksen osayleiskaava 10.1.2001

Lisäksi taajamaosayleiskaava rajautuu seuraaviin voimassa oleviin yleiskaava-alueisiin:
·

Rasuanniemen osayleiskaava, 15.1.2001

·

Rasuanniemen osayleiskaavan muutos ja laajennus, 28.9.2009

·

Sovijärven rantaosayleiskaava, 10.10.2011

·

Päijänteen rantayleiskaava, 3.3.2014

Taajamaosayleiskaavan alueella on vireillä:
·

Valtateiden risteysalueiden osayleiskaava. Kaavaa ei tulla viemään eteenpäin omana
hankkeenaan, vaan risteysalue tullaan tarkastelemaan osana taajamaosayleiskaavaa.

Taajamaosayleiskaava rajautuu seuraaviin vireillä oleviin yleiskaavoihin:
·

Himoksen osayleiskaavan muutos ja laajennus (osa-alueet 2–4)

Otteet kaavoista löytyvät kaavaselostuksen liitteestä 9.
2.6.4

Voimassa oleva asemakaava

Taajamaosayleiskaavan keskeisimmät osat ovat asemakaavoitettuja (Kuva 2-28).
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Kuva 2-28. Voimassa olevat yleiskaavat ja asemakaavoitettu alue.

2.6.5

Rakennusjärjestys

Jämsän kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 26.1.2009 (kaupunginvaltuusto
26.1.2009 § 1) ja se astui voimaan 1.1.2009.
Asemakaavoittamattomat alueet osayleiskaava-alueella ovat rakennusjärjestyksen perusteella
maankäyttö- ja rakennuslain 16 § 3 momentin mukaista suunnittelutarvealuetta. Suunnittelutarvealueisiin eivät kuulu vesistöalueet eivätkä MRL 72 §:n mukaiset ranta-alueet.
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2.6.6

Pohjakartta

Pohjakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen toimittamaa rasteriperuskarttaa (yhden metrin
pikselillä), joka tulostetaan mittakaavassa 1:10 000.
2.6.7

Rakennuskiellot

Manulan eteläosan asemakaavan muutoksen alue on asetettu rakennuskieltoon (kaupunginhallitus 9.3.2015 § 92) kaavan laadinnan ajaksi.
2.6.8

Suojelupäätökset

Suunnittelualueella sijaitsee neljä luonnonsuojelualuetta tai luonnonsuojeluohjelmien mukaista
kohdetta. Alueet ovat Hiidenmäen (YSA206138), Orivuoren (YSA208017) ja Ryönien
(YSA093033) luonnonsuojelualueet ja Alhojärven lintuvesien luonnonsuojeluohjelma-alue
(LVO090195).
Jämsän kirkko on suojeltu Kirkkolain nojalla. Ruotsulan talo on suojeltu Rakennussuojelulain nojalla.
2.6.9
2.6.9.1

Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat
Jämsän rakennemalli 2025

Jämsän rakennemallin tehtävänä on muodostaa kuntaliitosten jälkeen syntyneen, uuden Jämsän
kaupungin alueelle toteuttamiskelpoinen ja toimiva, ekologisesti kestävä, alueen kilpailukykyä
lisäävä, kaupungin erityispiirteet huomioiva ja kokonaistaloudellisesti edullinen rakennemalli.
Mallilla luodaan kehittämisen raamit tulevalle maankäytön suunnittelulle ja kaavoitukselle sekä
muulle kehittämiselle.
Jämsän rakennemalli on yhteinen tahdonilmaus alueen tulevan yhdyskuntarakenteen sisällöstä
vuoteen 2025. Siinä luodaan myös tulevien maakuntakaavojen sisältöä ja se toteuttaa kuntakohtaisia, alueellisia ja seudullisia strategisia suunnitelmia. Rakennemalli ei ole kuitenkaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaava.
Valittu rakennemalli nimettiin kevään 2011 valtuustoseminaarissa Jämsän Sydänmalliksi (Kuva 229). Sydänmallissa Jämsän tulevaisuuden tiiviin toiminnallisen ydinalueen muodostaa sen jokilaakso (Jämsänkoski–Seppola–Kaipola) ja rakenteellinen yhteys Himokselle. Jämsän keskusta
(Seppola) on monipuolinen palvelujen keskus ia Jämsänkoski on rakenteeltaan tiivis ia uudistuva
vanha teollisuuskeskusta.
Himoksen matkailukeskus kehittyy voimakkaasti; saavutettavuus paranee ja kapasiteetti kasvaa.
Keskusten välillä on laadukkaita asumisen alueita sekä toimivat virkistysyhteydet. Rantoja hyödynnetään rakentamisessa ja virkistysyhteyksien luomisessa. Myös vesistöyhteydet/-reitistöt
ovat monipuoliset.
Valtateiden liittymiä kehitetään työpaikka- ja palvelualueina. Keskusten lisäksi kehittyvät palveluja sisältävät taajamat ja kylät: Halli, Juokslahti, Kaipola, Koskenpää ja Länkipohja sekä elinvoimaiset kyläkeskukset: Alhojärvi, Haavisto, Lahdenkylä, Olkkola, Partala ja Suinula.
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Kuva 2-29. Jämsän rakennemalli, Sydänmalli (lähde: Jämsän rakennemalli 2025).

2.6.9.2

Liikenneverkon suunnitelmat

Valtatiellä 9 suunnitellaan parantamistoimenpiteitä Jämsän ja Jyväskylän väliselle osuudelle.
Suunnitelmissa on mm. ohituskaistojen ja eritasoliittymien rakentaminen.
Rautatielle on suunnitteilla parantamistoimenpiteitä välille Tampere–Jämsä–Jyväskylä. Toimenpiteinä on muun muassa tasoristeysten poistaminen, kaksoisraiteen rakentaminen sekä rataosuuksien oikaiseminen.
On lisäksi selvitetty Helsinki–Jyväskylä-välin junamatkan nopeuttamista rakentamalla oikorata.
Oikoradan kolmesta vaihtoehdosta kaksi kulkee Jämsän kautta: Jämsä–Riihimäki ja Jämsä–Lahti.
2.6.10 Alueelle laadintavaiheessa tehdyt tai aikaisemmat selvitykset, mm inventoinnit

Kaavan laadintavaiheessa on tehty seuraavat selvitykset:
·

Palveluverkkoselvitys

·

Luontoselvitys, mukaan lukien liito-oravat

·

Maisemaselvitys

·

Liikenneselvitys

·

Arkeologinen inventointi

Selvitykset ovat kaavaselostuksen liitteenä.
Lisäksi on hyödynnetty seuraavia selvityksiä ja inventointeja:
·

Keski-Suomen museon rakennusinventoinnit

·

Keski-Suomen maakuntakaavan selvitykset
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3.

SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1

Osayleiskaavan suunnittelun tarve
Kaavan tarkoituksena on päivittää Jämsän keskustaajamien yleiskaavoitus vastaamaan nykytarpeita. Vanhimmat taajamayleiskaavat suunnittelualueelta ovat 1980-luvun lopulta ja 1990luvulta.

3.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Jämsän kaupungin taajamaosayleiskaavan laatiminen on aloitettu Jämsän kaupungin toimesta
keväällä 2015 ja siitä ilmoitettiin kaavoituskatsauksessa. Tekninen lautakunta päätti kaavan laatimisesta kokouksessaan 23.4.2015 § 63.

3.3

Osallistuminen ja yhteistyö
Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu osallistumisja arviointisuunnitelmassa, joka on selostuksen liitteenä 1.

3.4

Osayleiskaavan tavoitteet
Tavoitteena on laatia Jämsän keskeisten alueiden oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka ohjaa
alueen tulevaa maankäyttöä ja rakentamista sekä näiden edellyttämien asemakaavojen ja asemakaavan muutosten sisältöä. Osayleiskaavan tavoitevuosi on 2030.
Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella kaavalle tulee tavoitteita, joiden toteutuessa yleiskaavan
sisältövaatimukset (MRL 39§) toteutuvat:
1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;
2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;
3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;
4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-,
vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja
talouden kannalta kestävällä tavalla;
5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen
elinympäristöön;
6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;
7) ympäristöhaittojen vähentäminen;
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.

3.4.1

Kunnan asettamat tavoitteet

Yleiskaavan keskeisimmät tavoitteet ovat:
·

Vetovoimatekijät

·

Palveluverkon riittävyys

·

Laajenemisalueet (asuminen, teollisuus, liikenne)

·

Liikenneverkon toimivuus, erityisesti joukkoliikenne ja kevyen liikenteen väylät

·

Kulttuuriympäristö- ja maisema-arvojen huomioiminen

·

Virkistysalueiden ja -reitistöjen aluevaraukset

·

Selvitetään mahdolliset tulva-alueet

·

Voimassa olevien kaavojen ajantasaisuuden arviointi

·

Täydennysrakentamisen alueet

·

Taajamien roolitus (Jämsänkoski, Seppola, Himos, Kaipola)

·

Kuntalaisten osallistaminen ja vuorovaikutus
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·

Kaavataloudellisuus

Vuonna 2012 laaditussa Jämsän rakennemallissa 2025 on laadittu kaksi väestötavoitetta, ns.
ylämalli ja alamalli sekä nykymalli. Ylämallin mukaan Jämsän väestötavoite vuodelle 2025 on
23 700 asukasta, alamallin mukaan 21 700 asukasta ja nykymallin mukaan 21 250 asukasta.
Vuonna 2012 asukkaita oli 22 400. Kaupungin tavoite on ylämallin mukainen väestötavoite ja se
perustuu työpaikkojen lisääntymiseen, etenkin Himoksen matkailukeskuksessa ja Hallissa, sekä
asutuksen mahdolliseen taajamahakuisuuteen.
3.4.2

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet

Taajamaosayleiskaavaa ohjaa voimassa oleva maakuntakaava. Valmisteilla olevan maakuntakaavan tavoitteet ohjaavat osaltaan yleiskaavan suunnittelua. Maakuntakaavan sisältö on kuvattu
luvussa 2.6.2.
3.4.3

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet

Aluekohtaiset tavoitteet ovat:

3.4.4

·

Suunnittelualue: Nauhamainen rakenne Haavisto–Jämsänkoski–Seppola–Kaipola + vihervirkistys-infrayhteys Himokselle.

·

Seppola: Jämsän keskus. Korkeampi, tiiviimpi, kaupunkimaisempi, elävämpi.

·

Vanha Jämsä: Valtakunnallisestikin arvokas kulttuurihistoriallinen Jämsän "sydänjuuri".

·

Jämsänkoski: Pohjoinen kaupunginosa, muuttuva teollisuustaajama.

·

Himos: Eteläisen Suomen johtava matkailukeskus.

·

Kaipola: Eteläinen kaupunginosa. Muuttuvan teollisuuden alue Päijänteen rannalla. Yhtenäiset asuinalueet

·

Lievealue: Maaseutuasumisen ja elinkeinojen alue.

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen

Kaavan valmisteluvaiheessa asetettiin tavoitteeksi myös Kaipolan alueen yleiskaavallinen maankäytön ohjaus. Samassa yhteydessä tavoitteeksi asetettiin myös Alhojärven ja Partalan ja niiden
läheisten maaseutualueiden rakentamisen ohjaus kaavalla kylärakennetta tukevaksi. Suunnittelualue laajennettiin tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi.
Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen katsottiin tarpeelliseksi selvittää edellisen maakuntakaavan mukaisen ns. Sovijärven oikaisun tarpeellisuus ja mahdolliset vaihtoehdot liikenneverkon
kehittämiseksi Jämsänkoskella. Tavoitteeksi tarkentui liikenneverkon kehittäminen nykyisillä liikenneväylillä ja Sovijärven oikaisusta luovuttiin. Sama ratkaisu tehtiin myös maakuntakaavan
tarkistuksessa.
3.4.5

Osallisten tavoitteet

Jämsän taajamaosayleiskaavaan 2030 liittyen järjestettiin 24.2.2016 työpaja Seppolan keskustaalueen kehittämisestä. Työpajassa tuli esille ideoita, jotka liittyvät keskusta-alueen rajaamiseen,
liikenteen ongelmakohtiin, mitkä toiminnot pitäisi löytyä Seppolasta ja tulevaisuuden Seppolaan.
Työpajan muistio on kaavaselostuksen liitteenä 3 olevan palveluverkkoselvityksen liitteenä.
3.4.6

Osayleiskaavan laadulliset tavoitteet

Yleiskaavan laadulliset tavoitteet ilmenevät kunnan asettamissa tavoitteissa (3.4.1)
3.5

Kaavaprosessin vaiheet ja tarkistukset kaava-asiakirjoihin

3.5.1

Aloitusvaihe

Osayleiskaavan laatiminen on kuulutettu vireille Jämsän kaavoituskatsauksessa 26.2.2015. Tekninen lautakunta päätti kaavan laatimisesta kokouksessaan 23.4.2015 § 63.
Aloitusvaiheessa koottiin suunnittelun käynnistämistä varten tarvittavat lähtötiedot ja laadittiin
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja se asetettiin nähtäville 11.5.2015.–29.5.2015. OAS
päivitetään tarpeen mukaan kaavaprosessin aikana.
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Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 4.3.2015. Neuvottelussa käsiteltiin mm. suunnittelun lähtökohtia ja osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Tekninen lautakunta
on valinnut Ramboll Finland Oy:n kaavan laatijaksi 27.8.2015 § 123.
Alun perin oli tarkoitus laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava kaavan keskeisille alueille Seppolaan ja Jämsänkoskelle ja käsitellä lievealueet strategisessa yleiskaavassa. Elokuun 2016 viranomaisneuvottelun jälkeen todettiin kuitenkin, että on tarkoituksenmukaista ottaa myös Kaipolan,
Alhojärven ja Partalan alueet mukaan oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan, jolloin strategisen
kaavan tarve pieneni ja se on jäänyt tausta-aineistoksi.
3.5.2

Valmistelu- ja luonnosvaihe

Valmisteluvaiheessa järjestettiin kolme työpajaa. Helmikuun 2016 työpajan aiheena oli Seppolan
keskusta-alueen kehittäminen ja siihen oli kutsuttu alueen toimijoita ja maanomistajia. Toinen ja
kolmas työpaja kesäkuussa ja joulukuussa 2016 oli suunnattu kaupungin luottamushenkilöille ja
virkamiehille ja aiheena oli taajamaosayleiskaavan sisältö ja ratkaisut. Työneuvottelut viranomaisten kanssa on järjestetty 16.8. ja 17.11.2016.
Aloitus- ja valmisteluvaiheen aineiston, osallisilta ja kaupungilta saadun palautteen sekä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun tulosten perusteella laadittiin osayleiskaavaluonnos, jonka Jämsän tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 26.1.2017 julkisesti nähtäville asetettavaksi.
Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 10.2.–13.3.2017 välisen ajan. Yleisötilaisuus pidettiin
22.2.2017 Paunun koulussa.
Osoitteessa www.jamsantaajamaosayleiskaava.fi julkaistiin nähtävilläolon aineisto sekä aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia ja suoritettiin nettikysely virkistysreiteistä. Nähtävilläolon aikana
jätettiin 33 kirjallista mielipidettä ja 13 viranomaislausuntoa.
3.5.3

Ehdotusvaihe

Valmisteluvaiheen vuorovaikutuksen perusteella kaavaan ja kaavaselostukseen tehtiin tarkistuksia ja täydennyksiä ja selvityksiä täydennettiin. Kaavaehdotukseen tehtiin seuraavat keskeiset
muutokset ja korjaukset:
·

Niin sanottu Sovijärven oikaisun tievaraus on poistettu kaavasta siitä tehdyn liikenneselvityksen perusteella

·

Virkistysreittejä on lisätty asukaspalautteen perusteella

·

Maakuntakaavassa olevan Isojärven kansallispuiston ja Himoksen välinen ulkoilureittiyhteys on muutettu virkistysreittikyselyn ehdotusten perusteella

·

Suurin osa työpaikka-alueiden kaavamerkinnöistä (TP) on muutettu monipuolisiksi teollisuus- ja toimitila-alueiksi (T-1 tai TY-1) viranomaispalautteen perusteella

·

Ryönien alueella on poistettu työpaikka-alueen reservialue, lisätty suojelumerkintä (luo4) ryöneille ja korostettu alueen luontoarvoja (MY)

·

Jämsänjokivarsi on kokonaisuudessaan osoitettu virkistysalueeksi Valtatien 9 ja Jämsänkosken tehtaan väliseltä osuudelta ja korostettu sen yhtenäiset virkistysreittitarpeet

·

Puuttuvia yhdyskuntateknisen huollon kohteita on lisätty

·

Manulan alueella on poistettu työpaikka-aluevaraus maanomistajan pyynnöstä, lisätty
nykyinen kaupan alue ja poistettu yhdyskatuvaraus valtatien ali Saaren eritasoliittymän
suunnitelmien muuttuessa

·

Jämsän kristillisen opiston pyynnöstä opiston palvelujen alue on laajennettu ja rannalle
on mahdollistettu matkailua palveleva venesatama ja sen huoltorakennus sekä rantasaunan rakentaminen kuitenkin niin, että yleinen virkistyskäyttö rannalla säilyy

·

110 kV voimalinja Mäntylä–Korpilahti–Toivila on lisätty viranomaispalautteen perusteella

·

Arvokkaat pienvesistöt on osoitettu viheryhteystarpeena

·

Moottorikelkkareiteistä on vähennetty valtatien ylitykset ja ne on piirretty kauemmas
asuinalueista asukas- ja viranomaispalautteen perusteella

·

Kaavakartalle nykyiset pääpyörätieyhteydet on lisätty, ja puuttuvia osuuksia on lisätty liikenneselvityksen perusteella
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·

Alueet, jossa korostettiin luonnon monimuotoisuutta ja maisemalliset arvot on poistettu
palautteen perusteella

·

Eräitä aluerajauksia ja pääkäyttötarkoituksia on tarkistettu voimassa olevien asemakaavojen ja muiden suunnitelmien perusteella

·

Partalassa on laajennettu kyläaluetta jonkin verran palautteen perusteella

·

Paintball-rata on merkitty vapaa-ajan toiminnan alueeksi

·

Arvokkaat rakennuskohteet on tarkennettu ja puuttuvia kulttuuriympäristökohteita on lisätty

·

Pilaantuneet maa-alueet on lisätty kaavakartalle

·

Liityntäpysäköintimerkinnät on lisätty Jämsän asemalle ja valtateiden risteysalueelle.

·

Kaavamääräykset on täsmennetty ja lisätty kaavakartan muutosten ja palautteen perusteella

Seuraavat selvitykset on tehty kaavaluonnoksen jälkeen: luontoselvityksen täydennys, Sovijärven oikaisun liikenteellinen tarkastelu, arkeologinen inventointi kaavan laajennusalueelle, Seppolan täydennysrakentamistarkastelu nykysuunnitelmien mukaan, meluselvitys ja hulevesiselvitys.
Näiden lisäksi kaavaselostusta täydennettiin.
Kaavaan tehdyt muutokset käsiteltiin viranomaisneuvottelussa 1.11.2017 ja yleisötilaisuudessa
28.11.2017, jossa esitettiin alustavaa kaavaehdotusta. Alustava kaavaehdotus julkaistiin myös
taajamaosayleiskaavan nettisivulla ennen yleisötilaisuutta.
Tämän välivaiheen palautteen perusteella tehtiin vielä seuraavat keskeiset muutokset ja täydennykset:

3.5.4

·

Hulevesiselvitys valmistui ja lisättiin hulevesien tärkeimmät reitit kaavakartalle

·

Meluselvitys valmistui ja kaavakartan melualeuita täydennettiin selvityksen perusteella

·

Rakennusinventointia on täydennetty maastokäynnillä ja kohteiden arvotuksella. Kaavaa
on päivitetty inventoinnin perusteella

·

Yleismääräyksiä on täydennetty liikennejärjestelyjen ja hulevesien osalta

·

VL-2 -merkintää on laajennettu Kristillisen opiston kohdalla

·

Joitakin pienempiä muutoksia on tehty kaavamerkintöihin ja pieniä täydennyksiä on tehty
kaavamääräyksiin. Kaavaselostusta on täydennetty

Kaavan hyväksyminen

Täydennetään hyväksymisvaiheessa
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4.

OSAYLEISKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELUT

4.1

Mitoitus
Kaava-alue on kooltaan 10 842 ha. Kaava-alueen pinta-alat ovat maankäyttömuodoittain seuraavat:
Asuinalueet
Aluevaraus

Merkinnän selitys

A yhteensä

pinta-ala
(ha)

osuus ryhmästä (%)

1 647,2

15,2 (% koko kaava-alueesta)

A

Asuntoalue

90,0

5,5

AK

Kerrostalovaltainen asuntoalue

33,4

2,0

AK-1

Kerrostalovaltainen asuntoalue

5,7

0,3

AP

Pientalovaltainen asuntoalue

1 313,2

79,7

AP-1

Pientalovaltainen asuntoalue

35,5

2,2

AT

Kyläalue

148,2

9,0

AT-1

Kyläalue

21,1

1,3

pinta-ala
(ha)

osuus ryhmästä (%)

94,4

0,9 (% koko kaava-alueesta)

Keskusta- ja palvelualueet
Aluevaraus

Merkinnän selitys

P yhteensä
P

Palvelujen ja hallinnon alue

26,6

28,2

P-1

Palvelujen alue, jolle on mahdollista sijoittaa matkailu-,
majoitus- ja leirintäaluetoimintaa

8,0

8,4

PY

Julkisten palvelujen ja hallinnon
alue

59,8

63,4

Aluevaraus

Merkinnän selitys

pinta-ala
(ha)

osuus ryhmästä (%)

130,7

1,2 (% koko kaava-alueesta)

C yhteensä
C-1

Keskustatoimintojen ydinalue

35,1

26,9

C-2

Keskustatoimintojen alue

58,7

44,9

Ca

Keskustatoimintojen alakeskus

36,9

28,3
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Aluevaraus

Merkinnän selitys

K yhteensä

pinta-ala
(ha)

osuus ryhmästä (%)

59,0

0,5 (% koko kaava-alueesta)

KL

Liikerakennusten alue

13,2

22,3

KLH

Liike- ja huoltamorakennusten
alue

12,9

21,9

KM-1

Kaupallisten palveluiden alue,
jolle voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö/yksiköitä

26,0

44,0

KM-2

Kaupallisten palveluiden alue,
jolle voidaan sijoittaa seudullisesti merkittävä tilaa vaativan
vähittäiskaupan suuryksikkö/yksiköitä

7,0

11,8

pinta-ala
(ha)

osuus ryhmästä (%)

570,7

5,3 (% koko kaava-alueesta)

Työ- ja tuotantoalueet
Aluevaraus

Merkinnän selitys

T yhteensä
T

Teollisuus- ja varastoalue

81,5

14,3

T-1

Teollisuus- ja varastoalue

74,3

13,0

T-2

Teollisuus- ja varastoalue

2,2

0,4

T/log

Teollisuus- ja varastoalue, jolle
voi sijoittaa logistiikkakeskuksen

8,9

1,6

TP

Työpaikka-alue

13,8

2,9

TY-1

Teollisuusalue, jolle voidaan
sijoittaa monipuolisia teollisuus-, varasto-, toimitila- ja
tuotantorakennuksia, ja jolla
ympäristö asettaa toiminnan
laadulle erityisiä vaatimuksia.

164,4

28,8

T/kem

Teollisuus- ja varastoalue, jolla
on merkittävä, vaarallisia kemikaaleja valmistava tai varastoiva laitos

202,1

35,4
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Virkistys- ja viheralueet
Aluevaraus

Merkinnän selitys

V yhteensä

pinta-ala
(ha)

osuus ryhmästä (%)

529,3

4,9 (% koko kaava-alueesta)

V

Virkistysalue

29,2

7,4

VL

Lähivirkistysalue

205,1

38,7

VL-1

Lähivirkistysalue

68,6

13,0

VL-2

Lähivirkistysalue

2,5

0,5

VU

Urheilu- ja virkistyspalvelujen
alue

213,9

40,4

pinta-ala
(ha)

osuus ryhmästä (%)

44,2

0,4 (% koko kaava-alueesta)

Loma-asuntoalueet
Aluevaraus

Merkinnän selitys

R yhteensä
RM

Matkailupalvelujen alue

8,2

18,6

RM-1

Matkailun ja vapaa-ajan toiminnan alue

24,2

54,7

RP

Siirtolapuutarha/palstaviljelyalue

11,8

26,7

Merkinnän selitys

pinta-ala
(ha)

osuus ryhmästä (%)

223,9

2,1 (% koko kaava-alueesta)

Erityisalueet
Aluevaraus

E yhteensä
ET

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

4,5

2,0

EJ

Jätteenkäsittelyalue

31,1

13,9

EJ-1

Suljettu jätteenkäsittelyalue

17,2

7,7

EO

Maa-ainesten ottoalue

22,3

10,0

EA

Ampumarata-alue

3,0

1,3

EH

Hautausmaa-alue

20,1

9,0

EV

Suojaviheralue

115,5

51,6

EV-1

Suojaviheralue

10,1

4,5

72

Suojelualueet
Aluevaraus

Merkinnän selitys

S yhteensä

pinta-ala
(ha)

osuus ryhmästä (%)

99,2

0,9 (% koko kaava-alueesta)

SL

Luonnonsuojelualue

86,7

87,3

SM

Muinaismuistoalue

9,9

10,0

SRS

Rakennussuojelulain nojalla
suojeltu alue

2,7

2,7

pinta-ala
(ha)

osuus ryhmästä (%)

6 785,7

62,6 (% koko kaava-alueesta)

Maa- ja metsätalousalueet
Aluevaraus

Merkinnän selitys

M yhteensä
M

Maa- ja metsätalousvaltainen
alue

4 011,0

59,1

MT

Maatalousalue

1 719,7

25,3

MA

Maisemallisesti arvokas peltoalue

939,5

13,8

MU

Maa- ja metsätalousvaltainen
alue, jolla on erityistä ulkoilun
ohjaamistarvetta

52,1

0,8

MY

Maa- ja metsätalousvaltainen
alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja

63,4

0,9

pinta-ala
(ha)

osuus ryhmästä (%)

38,8

0,4 (% koko kaava-alueesta)

Liikenne- ja vesialueet
Aluevaraus

Merkinnän selitys

L yhteensä
LR

Rautatieliikenteen alue

29,4

75,8

LV

Satama-alue

1,6

4,1

LV-1

Satama-alue

7,8

20,1
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Aluevaraus

Merkinnän selitys

W yhteensä
W
4.1.1

Vesialue

pinta-ala
(ha)

osuus ryhmästä (%)

618,4

5,7 (% koko kaava-alueesta)

618,4

100,0

Rantarakentaminen (MRL 72 §)

Kaavan yhteydessä on tutkittu asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolinen rantarakennusoikeus
tilakohtaisesti Patalahdella ja Asemenjärvellä siltä osin kuin ne ovat kaava-alueella.
Rakennusoikeus on määritelty Jämsän Himoksen Patalahden ja Päijänteen rantamitoitusperiaatteiden mukaisesti. Laskelman perusteella uusia rantarakennuspaikkoja ei muodostunut.
Muiden ranta-alueiden mitoitusta ei ole tämän kaavatyön yhteydessä tarkasteltu, vaan se tullaan
ratkaisemaan asemakaavoitettavilla alueilla asemakaavan yhteydessä ja muilla alueilla joko rantakaavoituksella tai poikkeamislupamenettelynä (MRL 72 §).
4.2

Kaavamerkinnät

4.2.1

Asuminen

Osayleiskaavassa jo toteutuneiksi asumiseen varatuiksi alueiksi on osoitettu pientalovaltaisia
asuntoalueita (AP), kerrostalovaltaisia asuntoalueita (AK), kyläalueita (AT), asuntoalueita (A) ja
maaseutuasutuksen alueita (viivoitus).
Nykyiset asuinpientaloalueet (AP) sijaitsevat pääosin keskusta-alueiden läheisyydessä. Osalla
nykyisistä pientaloalueista on vielä paljon rakentamattomia alueita ja niillä on tiivistämisvaraa.
Erillisiä kerrostaloalueita (AK) on Seppolassa, Jämsänkoskella ja Kaipolassa. Muut kerrostalovaltaiset alueet sijaitsevat keskustatoimintojen kaavamerkinnän alueilla. Asuntoalueita (A) on osoitettu keskustaajamien läheisyyteen sellaisille alueille, joille on toteutunut monipuolista asumista
tai joille on mahdollista rakentaa tavanomaista omakotialuetta monimuotoisempaa ja tiiviimpää
rakentamista.
Uusiksi tai olennaisesti muuttuviksi pientalovaltaisiksi asuntoalueiksi (AP) on osoitettu alueita
Pietilässä, Tiirinniemellä ja Asemamäellä. Jämsänkosken ja Kaipolan paperitehtaiden läheisyyteen
on annettu merkintä pientalovaltainen asuntoalue (AP-1) tai kerrostalovaltainen asuntoalue (AK1), jossa teollisuusalueen melu on huomioitava. Pientalovaltaisia reservialueita (AP/res) on osoitettu Asemessa, Sorvajärvellä, Pietilässä, Asemamäellä ja Harjunkankaalla. Alueet on tarkoitettu
asemakaavoituksen pitkän aikavälin reservialueeksi.
Kyläalueeksi (AT) on osoitettu useita pienialaisia alueita Partalan ja Alhojärven suunnalla. Valtatien 24 varrella Olkkolassa on osoitettu kyläalue (AT-1), jossa uusien rakennuslupien käsittely
edellyttää lupakohtaista erityisten edellytysten harkintaa. Kankarisveden itärannalle, Paljakkaan,
Alhojärven läheisyyteen sekä Kaipolan ja Seppolan puoleenväliin on merkitty maaseutuasutuksen
alueita maa- ja metsätalousalueelle. Alueet on tarkoitettu kylämäisen maaseutuasutuksen alueeksi, joilla voi sijaita asutusta, maatalouden tilakeskuksia, palveluja ja työtiloja. Uudisrakennukset on sovitettava huolellisesti maisemaan ja kyläkuvaan.
Nykyisissä osayleiskaavoissa asumiselle osoitetut varaukset ovat ylimitoitetut väestöennusteisiin
nähden. Voimassa olevista yleiskaavoista on purettu sellaisia olemassa olevia aluevarauksia,
jotka sijaitsivat kauimpana palveluista. Vielä rakentamattomat uudet asuinalueet on pyritty sijoittamaan nykyistä rakennetta laajentaen, ja siten, että toteuttaminen etenisi yhdyskuntarakenteen
ja kunnan talouden kannalta taloudellisesti. Varaukset riittävät nykytiedoilla pitkälti yli kaavan
tavoitevuoden. Etenkin reservialueiden käyttöön ottamista ensisijaisempi tavoite on keskustaalueiden kehittäminen viihtyisinä ja tiivistyvinä asuinalueina, mikä on kuntataloudenkin kannalta
kestävin ratkaisu.
4.2.2

Keskustatoiminnot ja palvelut

Merkinnällä keskustatoimintojen ydinalue (C-1) on osoitettu Seppolan ydinkeskustaan sijoittuvia
alueita: Keskuskatu, Koskentie ja niiden lähikorttelit. Keskustatoimintojen alueeksi (C-2) on osoi-
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tettu alueita ydinkeskustan reunalla: market-alue ja Lukkoilantien korttelit, sekä Jämsänjoen
länsipuolella kaupungintalon ja rautatieaseman ympäristön alueita. Ydinkeskusta kehitetään tiivistyvänä kaupunkimaisena asumisen ja palveluiden alueena ja keskustatoimintojen alue ydinkeskustaa tukevana keskustatoimintojen alueena, joka on monipuolinen asumisen, palveluiden ja
hallinnon alue. Jämsänkosken ja Kaipolan keskustat on osoitettu keskustoimintojen alakeskukseksi (Ca), joka on kaupunkimainen asumisen ja palveluiden alue. Sen alueelle ei saa sijoittaa
seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä.
Näiden lisäksi Seppolan ja Jämsänkosken keskusta-alueiden ympärille on osoitettu kaupunkiasumisen ja palveluiden kehittämisen alue pääkaavamerkinnän päälle. Alueelle voidaan sijoittaa
monipuolisia keskustan toimintoja, kuten palveluita, asumista, elinkeinotoimintoja ja virkistysalueita.

Kuva 4-1. Tarkastelu Seppolan täydennysrakentamispotentiaalista nykyisten, vireillä olevien ja suunniteltujen kaavamuutosten perusteella. Havainnekuvat liitteessä 10a (lähde: Jämsän kaupunki/Roope Ruhanen).

Seppolan keskustassa on hyvin mahdollista täydentää nykyistä taajamaa. Mahtuvuuden näkökulmasta tehty selvitys (liite 10b) osoittaa, että nyt tiedossa olevien suunnitelmien lisäksi alueella
on runsaasti täydennysrakentamismahdollisuuksia.
Saarentielle ja Viiskulman länsipuolelle on sijoitettu kaupallisten palveluiden alueita, jolle voidaan
sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä (KM-1). Alue on tarkoitettu tilaa vaativan erikoistavarakaupan yksiköille, tai kaupan yksiköille, jotka eivät muutoin sovellu keskustatoimintojen alueelle.
Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakaupan yksiköitä. Valtateiden risteysalueelle on osoitettu
kaupallisten palveluiden alue, jolle voidaan sijoittaa seudullisesti merkittävä tilaa vaativan vähittäiskaupan yksiköitä (KM-2). Tällä alueella yhden vähittäiskaupan yksikkökoko ei saa ylittää
3 000 k-m² eikä alueella yksiköiden yhteenlaskettu vähittäiskauppaa muodostava kerrosala saa
ylittää 15 000 k-m². Samalle alueelle on myös osoitettu liikerakennusten alue (KL) kuten myös
Manulaan. Alue on tarkoitettu liikennehakuisille työpaikka- ja palvelutoiminnoille, ei kuitenkaan
vähittäiskaupan suuryksiköille. Risteysalueella ja Kaipolassa on myös liike- ja huoltamorakennusten alue (KLH), joka on tarkoitettu liikennepalveluasemille ja liikennehakuisille työpaikka- ja palvelutoiminnoille, ei kuitenkaan vähittäiskaupan suuryksiköille. Risteysalueella on osoitettu liiketoimintojen laajenemissuunta.
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Merkinnällä palvelujen ja hallinnon alue (P) osoitetaan julkisten tai yksityisten palvelujen ja hallinnon alueita C-alueiden ulkopuolella. Alueita ei ole tarkoitettu kaupan toiminnoille. Jämsän Kristillisen Kansanopiston alue on merkitty palvelujen alueeksi, jolle on mahdollista sijoittaa matkailu-, majoitus- ja leirintäaluetoimintaa (P-1).
Merkinnällä julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY) osoitetaan luonteeltaan julkisten palvelujen
alueet, kuten virastojen, opetus-, kulttuuri- ja sosiaalitoiminnan sekä terveydenhuollon palvelutiloille tarkoitetut alueet.
Matkailupalvelujen alueeksi (RM) on osoitettu Rasuan leirintäalue ja Patalahden rantamotelli.
Vinnin tila on osoitettu matkailupalvelujen alueeksi, jolla ympäristö säilytetään (RM-1/s) ja Jämsän paintball-alue on osoitettu matkailun ja vapaa-ajan toiminnan alueeksi (RM-1).
Julkisia ja kaupallisia palveluita voi myös sijoittaa keskusta-alueille (C-1, C-2, Ca).
4.2.3

Työ ja tuotanto

Toteutuneiksi työpaikka-alueiksi (TP) on osoitettu kaksi aluetta Kaipolassa ja yksi pieni alue Jämsänkoskella. Uudeksi tai olennaisesti muuttuvaksi työpaikka-alueeksi (TP) on osoitettu yksi alue
Kaipolassa.
Teollisuus- ja varastoalueita, joille voidaan sijoittaa monipuolisia teollisuus-, varasto-, toimitilaja tuotantorakennuksia (T-1) on osoitettu Myllymäkeen, Keskiseen, Manulaan, Jämsänkosken
ratapihan viereen ja Kaipolaan. Jos vastaavat alueet sijaitsevat lähellä asutusta tai pohjavesialueen kohdalla, niille on annettu merkintä teollisuusalue, jolle voidaan sijoittaa monipuolisia teollisuus-, varasto-, toimitila- ja tuotantorakennuksia, ja jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle
erityisiä vaatimuksia (TY-1). Näitä alueita on Jämsän rautatieaseman länsi- ja itäpuolella, Keskisessä ja Myllymäessä.
Kilpakorven eteläpuolelle, ja Kaipolan vanhan sahan alueelle on osoitettu teollisuus- ja varastoalue (T). Uusi tai olennaisesti muuttuva teollisuus- ja varastoalue (T) on osoitettu Kilpakorpeen.
Jämsänkosken ja Kaipolan paperitehtaiden alueet on kaavoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi,
jolla on merkittävä, vaarallisia kemikaaleja valmistava tai varastoiva laitos (T/kem). Teollisuusja varastoalue, jolle voi sijoittaa logistiikkakeskuksen (T/log) on osoitettu valtateiden risteysalueelle. Olkkolan venetelakka on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T-2).
4.2.4

Virkistys

Lähivirkistysalueiksi (VL) on osoitettu asuinalueiden yhteyteen sijoittuvia viher- ja metsäalueita.
Monen pientaloalueen kohdalla metsät on myös merkitty pelkäksi maa- ja metsätalousvaltaiseksi
alueeksi. Myös Jämsäpuisto ja Rekolanselän itäranta on merkitty lähivirkistysalueeksi. Jämsänjoen tärkeyttä yhdyskuntarakenteessa on haluttu korostaa merkitsemällä se lähivirkistysalueeksi
(VL-1), joka on kehitettävä jokipuistona, jonka yhtenäiset ulkoilureitistöt on turvattava. Lisäksi
alueen hoidossa ja ulkoilureitistöjä kehittäessä luonto- ja maisema-arvot on otettava huomioon.
Jämsän Kristillisen opiston ranta-alue on kaavoitettu lähivirkistysalueeksi (VL-2), jolle voidaan
toteuttaa matkailua palveleva venesatama ja sen huoltorakennus sekä rantasauna. Metsäalue
Harjunkankaalla on osoitettu virkistysalueeksi (V). Ravirata ja urheilukentät ja -kohteet on merkitty urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU), kuten myös Huhdanvuoren metsäalue. Viheryhteystarpeita on osoitettu joidenkin virkistysalueiden yhdistämiseksi.
Suolammen länsipuolelle on osoitettu uusi siirtolapuutarha-/palstaviljelyalue (RP).
Ohjeellisia ulkoilureittejä on osoitettu Jämsänjoen rannoilla ja virkistysalueilla. Kaksi uutta ulkoilureitin ylityskohtaa Jämsänjoen yli on osoitettu Jämsän kirkon kohdalle ja rautatiesillan kohdalle
ja yksi kohta Jämsänkoskella Oinaalan stadionin kohdalla. Jämsänjokeen ja Kankarisveteen on
osoitettu melontareitit. Venesatamia/venevalkamia on osoitettu 5 kpl Jämsänjokeen, 7 kpl Kankarisveden rannoille, 2 kpl Olkkolanlahteen ja 1 kpl Patalahteen. Hulkkion ja Tiirinniemen venesatamat on osoitettu satama-alueeksi (LV). Uimarantoja on merkitty 7 kpl.
Moottorikelkkailureittejä on osoitettu valtatien 9 suuntaisesti ja niiden poikkireitit Olkkolan suuntaan ja Matkosvuoren ohi. Kaavakartalle on osoitettu moottorikelkkareitit maakuntakaavan mukaisesti ja tarkennettu niitä kelkkareitit.fi -palvelun avulla. Seppolan ja valtateiden risteysalueen
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kohdalla reitit on kuitenkin muutettu, jotta ne soveltuvat paremmin tulevaan ja nykyiseenkin
maankäyttöön.
Mikäli moottorikelkkareitit otetaan huomioon tiesuunnittelussa ja mahdollistetaan niiden reitit alija ylikulkujen kautta etenkin valtatien 9 parantamissuunnitelmista, voivat moottorikelkkareitit
tulevaisuudessa kulkea kaava-alueella risteämättä rautatien, valtatien tai kantatien kanssa tasossa. Ainoa poikkeus on kantatien 56 alku valtatien 9 risteyksessä, joissa nykyisissä tiesuunnitelmissa ei ole suunniteltu yli- tai alikulkua. Muissa kohdissa tasoristeämät on vähennetty ohjaamalla itä–länsisuuntainen moottorikelkkareitti kokonaan valtatien 9 pohjoispuolelle Seppolan kohdalla ja valtatien alitus tapahtuisi Jämsänjoen sillan ali. Rautatien alitus voisi tapahtua nykyisen
valtatien tunnelin kautta kun valtatietä suunnitellaan siirrettävän uuteen käytävään. Valtateiden
risteyksestä etelään suuntaava reitti voisi jakaa suunniteltua valtatien 9 ylityssiltaa pyöräilyn ja
kävelyn kanssa, mikä pitää ottaa huomioon sillan suunnittelussa. Olkkolassa moottorikelkkareitti
ylittää nykyään valtatien 24 ja siihen ei suunnitella muutosta. Moottorikelkkareitit ylittävät myös
yhdysteitä nykytilanteessa muutamassa kohdassa. Moottorikelkkareitit ovat ohjeelliset osayleiskaavassa.
4.2.5

Loma-asuminen

Kaava-alueella sijaitsee loma-asuntoja, mutta erillisiä loma-asuntoalueita ei ole esitetty kaavakartalle. Rantarakennusoikeuden mitoituslaskelma on tehty Patalahden ja Asemenjärven rannoilla, eikä uusia rakennuspaikkoja muodostunut.
4.2.6

Liikenne

Suunnittelualuetta halkovat valtatie 9 (E 63, Turku–Tampere–Jämsä–Jyväskylä–Tohmajärvi),
valtatie 24 (Lahti–Jämsä) ja kantatie 56 (Mänttä–Jämsä) on osoitettu valtatieksi/kantatieksi (vt).
Muut tärkeät tieyhteydet on osoitettu seututieksi/pääkaduksi (st) tai yhdystieksi/kokoojakaduksi
(yt). Kolme eritasoliittymää on osoitettu valtatielle 9 ja valtatie 9 on osoitettu merkittävästi parannettavaksi valtatieksi. Uusi kokoojakatu on osoitettu Myllymäkeen.
Tieliikenteen yhteystarpeita on osoitettu Pietilässä (kaksi yhteystarvetta). Myös valtatien 9 liittymämuutoksia on esitetty yhteystarpeina.
Tampere–Jyväskylä-rata on osoitettu merkittävästi parannettava rataosuudeksi ja radan oikaisu
Partalankosken kohdalla uudeksi ohjeelliseksi ratayhteydeksi. Paperitehtaiden radat on merkitty
yhdysradoiksi/sivuradoiksi. Rautatieliikenteen alueeksi (LR) on osoitettu Jämsän ja Jämsänkosken
asemat ja ratapihat. Maakunnan tavoitteen mukainen oikorata Jyväskylä–Jämsä–Lahti on esitetty
yhteystarpeena kaavassa. Radan suunnittelutilanteen perusteella yleiskaavassa ei ole mahdollista
osoittaa yhteystarvetta tarkempaa ratakäytävän sijaintia.
Jämsän rautatieasema sekä Jämsän ja Jämsänkosken linja-autoasemat on merkitty pistemerkinnöin.
Liikenneselvityksen perusteella kävelyn ja pyöräilyn pääyhteydet on merkitty kaavakartalle. Puuttuvat tai puutteelliset yhteydet on osoitettu merkinnällä kehitettävä kävelyn ja pyöräilyn pääyhteys.
4.2.7

Erityisalueet ja -kohteet

Yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET) on osoitettu Jämsän jätevedenpuhdistamo ja muutama
lämpökeskus ja sähköasema. Paperitehtaiden jätevedenpuhdistamot on sisällytetty teollisuusalueisiin. Jätteenkäsittelyalueeksi (EJ) on osoitettu UPM:n käytössä oleva osa Jämsänkosken kaatopaikasta, jonka kyljessä on myös ampumarata-alue (EA). Osa kaatopaikasta, sekä Särkänniemen
kaatopaikka kulkee merkinnällä suljettu jätteenkäsittelyalue (EJ-1). Muut lämpökeskukset, vedenottamot, vesitornit, muut vesihuoltorakennelmat ja sähköasemat on osoitettu pistemerkinnöin
(et, yhdyskuntateknisen huollon kohde).
Nykyiset suurjännitelinjat on osoitettu kaavakartalle merkinnällä johto tai linja. Suurjännitelinjojen tarvitsema tila on huomioitu kaavan aluevarausmerkinnöissä, mutta voimajohdon halkaistaessa aluetta ei ole osoitettu erillistä voimajohtokäytävää kaavan mittakaavasta johtuen, vaan
käytävä huomioidaan tarkemmassa suunnittelussa. Uusi maakuntakaavassa osoitettu itä–länsi-
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suuntainen suurjännitelinja Jaatilanjärven pohjoispuolella on osoitettu kaavamerkinnällä ohjeellinen johto tai linja (z).
Hautausmaa-alueet on osoitettu kaavassa (EH) tai (EH/s) ja joihinkin kohtiin rautatien, maanteiden ja teollisuusalueiden varsille on osoitettu suojaviheralueita (EV). Kolme maaaineistenottoaluetta (EO) on merkitty kaavaan.
4.2.8

Suojelu

Kaavaan on merkitty kiinteät muinaisjäännökset kohde- tai aluemerkinnällä muinaismuistoalue/kohde (SM, sm) ja historiallisen ajan kulttuuriperintökohteet kohde- tai aluemerkinnällä muu
kulttuuriperintökohde (sk-1). Kohteet on luetteloitu luvussa 2.4.12.
Rakennussuojelukohteiksi on merkitty rakennussuojelulailla (srs) suojeltu Ruotsilan tila ja kirkkolailla suojeltu (srk) Jämsän kirkko ja tapuli sekä asemakaavalla suojellut kohteet (sr). Kohteet on
esitetty luvuissa 2.4.6 (srs), 2.4.7 (srk) ja 2.4.8 (sr).
Nykyiset tai suojeltavaksi tarkoitetut luonnonsuojelualueet (SL) on osoitettu kaavassa:

4.2.9

·

Alhojärvi (lintuvesien suojeluohjelma)

·

Hiidenmäki (yksityismaiden luonnonsuojelualue)

·

Ryönien lehto (yksityismaiden luonnonsuojelualue)

·

Ryönit (ei perustettu luonnonsuojelualueeksi)

·

Orivuoren luonnonsuojelualue (yksityismaiden luonnonsuojelualue)

Rakennettu kulttuuriympäristö

Yleiskaavakarttaan on merkitty sellaiset kulttuuriympäristön alueet ja kohteet, jotka ovat valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä, tai jotka ovat paikallisesti niin merkittäviä, että
niiden säilyttämistä voidaan edellyttää jo yleiskaavavaiheessa.
RKY-alueiden kuvauksiin sisältyviä rakennuskohteita ei ole merkitty erillisinä kohteina, vaan niiden suojelutavoite sisältyy RKY-alueen suunnittelun kokonaistavoitteeseen ja RKY-alueiden tarkempaan kohdekuvaukseen (luku 0).
Valtakunnallisesti arvokkaat ja asemakaavalla tai erityislailla suojellut tai muuten perustellusti
rakennussuojelun kriteerit täyttävät kohteet on merkitty yleiskaavassa suojeltaviksi rakennuksiksi (katso edellinen luku 4.2.8).
Maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet on merkitty sk-merkinnällä,
kaupunki- tai kyläkuvallisesti arvokas alue, kohde tai rakennus, jolla on kulttuurihistoriallisia arvoja. Sellaiset rakennetut ympäristökokonaisuudet, joissa on sekä merkittäviä taajamakuvallisia
arvoja ja useita rakennusperintökohteita on kaavassa kuvattu ruuturasterilla (sk). Kohteet ja
alueet on luetteloitu luvuissa 2.4.9 ja 2.4.10.
Paikallisten kohteiden arvotus ja valinta kaavaan perustuu osayleiskaavan aikana tehtyihin maastokäynteihin ja sen perusteella suoritettuun arvotukseen. Inventoiduista paikallisesti arvokkaista
kohteista sellaiset, joiden säilymisedellytykset kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien takia on
todettu huonoiksi, ei ole esitetty kaavakartalla. Tällaisia julkisia rakennuksia ovat esim. Seppolan
koulu ja Jämsän lukio.
Rakennusten suojelu ratkaistaan lopullisesti asemakaavoituksella, lupamenettelyn yhteydessä tai
erityislailla (laki rakennusperinnön suojelusta).
Historiallisina tielinjauksina kaavakartalla on osoitettu säilyneet vanhat tielinjaukset Alhojärvellä.
4.2.10 Maisema-alueet

Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti maisema- ja kyläkuvallisesti arvokkaat alueet
(ma) on merkitty tulkitsemalla Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Keski-Suomen liiton tekemien
inventointien ja maastokäyntien perusteella maankäytön suunnittelun kannalta keskeisimmät
kohteet ja alueet. MA-alueista, katso kohta 4.2.12.
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4.2.11 Luonto

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiksi alueiksi (luo) on osoitettu
·

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat (luo-1)

·

Liito-oravalle soveltuvat elinympäristöt (luo-2)

·

Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaat linnustoalueet (luo-3)

·

Arvokkaat pienvesialueet (luo-4): Ryönien alue, Nytkymenjoki

Luonnontilaisia lähteitä on merkitty kaavakartalle 5 kpl.
Yleiskaava-alueen suuresta pinta-alasta johtuen luontoselvitys on kohdennettu erityisesti potentiaalisille muutosalueille ja selvitys on tehty yleispiirteisemmin niillä alueilla, jonne kaavalla ei olla
osoittamassa luonnonoloihin vaikuttavaa uutta maankäyttöä.
Luontoselvitys on tehty neljässä vaiheessa, joista ensimmäinen tehtiin syksyllä 2015 palvelemaan luonnosvaiheen suunnittelua. Toisessa vaiheessa keväällä 2016 selvitettiin erityisesti liitooravan esiintymistä maankäytön muutosalueilla. Taajamaosayleiskaava-alueen laajenemisen
vuoksi alueelle tehtiin kolmas maastotarkastelu syksyllä 2016. Vuonna 2017 selvitettiin vielä
liito-oravien ja viitasammakon esiintymistä alueella.
Maa- ja metsätalousalueilla olevia luontokohteita ei lähtökohtaisesti ole esitetty kaavakartalla,
koska ensisijaisesti asemakaavoitusta ohjaava yleiskaava ei aiheuta merkittäviä muutoksia tai
vaikutuksia maa- ja metsätalousalueiden luonto-oloihin.
Luonnonsuojelualueet on mainittu luvussa 4.2.8.
4.2.12 Maa- ja metsätalous

Maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi (M) on osoitettu sellaiset metsä- ja peltoalueet, jotka eivät
ole varsinaisia maatalousalueita (MT) tai erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta omaavia maa- ja
metsätalousalueita (MU), tai joilla on ympäristöarvoja (MY).
Maatalousalueiksi (MT) on osoitettu peltoalueet, joiden halutaan säilyvän avoimina ja viljelyskäytössä mutta niiden maisemalliset arvot ovat maisemallisesti arvokkaita peltoalueita (MA) vähäisempiä. Maisemallisesti arvokkaat peltoalueet on merkitty kaavaan maisemaselvityksen perusteella (liite 5).
Maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi, joilla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU), on osoitettu Köyryssaari Kanakarisvedessä ja Myllymäen virkistysalueen länsipuolella olevat metsäalueet. Virmapyhänvuori, Ryönit sekä saari Patalahdessa on saanut merkinnän maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY).
4.2.13 Vesialueet

Vesialueeksi (W) osoitetaan järvet, Jämsänjoki ja Jämsäpuiston lammet.
4.2.14 Muut alueiden erityisominaisuuksia ja kehittämistarpeita ilmaisevat kaavamerkinnät

Tärkeäksi tai vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi (pv) osoitetaan Kerkkolankankaan
ja Kollinkankaan vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet.
Jämsänkosken ja Kaipolan paperitehtaiden ja direktiivin 2012/18/EU mukaisen laitoksen 1,5 kilometrin suojavyöhyke (sv) on osoitettu kaavakartassa. Genencorin tehtaan samanlainen 200
metrin vyöhyke sisältyy edelliseen vyöhykkeeseen. Kyseessä on vaarallisia kemikaaleja käsittelevä laitos (tehdas tai varasto), johon sovelletaan ympäristöministeriön kirjeessä dnro
YM4/501/2015 kuvattuja lausuntomenettelyitä kaavoituksen ja rakentamisen lupiin liittyen.
Kaavaan on osoitettu ravirataan liittyvien toimintojen laajenemissuunta sekä elinkeino- ja logistiikka-alueen laajenemissuunta valtateiden risteyksestä etelään ja Manulasta itään. Liiketoimintojen laajenemissuunta on osoitettu valtateiden risteysalueesta etelään ja pohjoiseen.
Melun torjuntatarve on osoitettu asuinalueiden kohdalla meluselvityksen perusteella.
Tärkeät maiseman huippukohdat on osoitettu kaavassa, listaus luvussa 2.3.3. Merkintä on informatiivinen ja sillä halutaan korostaa tiettyjen maamerkkien tärkeyttä maisemassa.
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Puhdistettava/kunnostettava maaperä (saa) on merkitty kaavakartalle kohdemerkinnällä. Pilaantuneista maa-alueista on merkitty kartalle arvioitavat tai puhdistettavat kohteet, sekä maankäyttörajoite- ja selvitystarvekohteet ja sellaiset kohteet, jotka ovat ristiriidassa kaavan käyttötarkoitusmerkinnän kanssa. Haja-asutusalueelle on merkitty kaikki kohteet.
4.3

Yleismääräykset
Osayleiskaavassa on annettu koko kaava-aluetta koskevia määräyksiä:
Osayleiskaava-alueen tarkemmassa suunnittelussa ja asemakaavamuutosten laadinnassa on pyrittävä eheyttämään kaupunki-, taajama- ja kyläkuvaa. Kulttuuriympäristön kannalta arvokkaiden alueiden lähiympäristössä on erityisesti huomioitava uudisrakentamisen sopeuttaminen kaupunki- ja maisemakuvallisesti tai kulttuuriympäristön merkittäviin rakennuksiin.
Keskusta- ja virkistysalueilla kaupunkikuvan, julkisen kaupunkitilan ja rakentamisen laatuun kiinnitetään erityistä huomiota.
Asuinalueiden suunnittelussa ja rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota
elinympäristöjen viihtyisyyteen ja turvallisuuteen.
Pääväylien varrella sijaitsevien teollisuus- ja työpaikka- sekä kaupan alueiden
suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota rakentamisen ja kaupunkikuvan laatuun.
Ympäristön tulee olla viihtyisä, turvallinen ja esteettisesti laadukas niin jalankulkijan, pyöräilijän kuin autoilijankin näkökulmasta.
Rataliikenteen aiheuttama tärinä ja siltä suojautuminen tulee selvittää radan läheisyyteen rakennettaessa.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon tunnetut muinaisjäännökset ja merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet. Ajantasainen
tieto on tarkistettava museoviranomaiselta.
Alueen hulevedet on ensisijaisesti käsiteltävä kiinteistöllä ja imeytettävä, tai jos
imeytys ei ole mahdollista, johdettava hidastaen mahdollisimman luonnonmukaisesti eteenpäin. Tarkemmissa maankäytön suunnitelmissa selvitetään hulevesien
hallinnan periaatteet ja varataan riittävät alueet hulevesien käsittelyä ja johtamista
varten.
Hulevesien hallinnan määrällinen ja laadullinen hallinta on suunniteltava asemakaavoituksen yhteydessä ja varattava käsittelylle tarpeelliset alueet. Yleiskaavan
alueella hulevesiä on viivytettävä alueellisiin ja/tai kiinteistökohtaisin menetelmin.
Mikäli muodostuvien hulevesien arvioidaan olevan epäpuhtaita, on hulevesien hallinnassa kiinnitettävä huomiota laadulliseen käsittelyyn.
V, VL, VU -alueilla saa rakentaa uusia rakennuksia vain virkistyksen, ulkoilun ja urheiluharrastuksen tarpeisiin.
Manulan ja valtatien 9 ja 24 risteyksen alueella maakuntakaavan tarkistuksen
osoittama vähittäiskaupan yhteenlaskettu enimmäiskerrosala on 40 000 k-m² ja
vähittäiskaupan kerrosala on sijoitettava osayleiskaavan KL-, KLH- ja KM-2alueille. Alueella voidaan sijoittaa yhteensä enintään 4000 k-m²:ä päivittäistavarakauppaa. Yksittäisen päivittäistavarakaupan koko saa olla enintään 2000 k-m². Vt
9 ja 24 sekä kt 56 liittymäalueen liikennejärjestelmiä ja maankäyttöä tulee kehittää yhtäaikaisesti. Alue on tarkoitettu tilaa vaativalle erikoistavarakaupalle sekä liikennehakuisille työpaikka- ja palvelutoiminnoille.

4.4

Nimistö
Taajamaosayleiskaavalla ei muodosteta uutta nimistöä.

80

5.

KAAVARATKAISU JA KAAVAN VAIKUTUKSET

5.1

Vaikutukset valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden toteutumiseen
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) on jaettu alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön
suunnittelua ohjaavien vaikutusten perusteella yleis- ja erityistavoitteisiin. Yleistavoitteet ovat
luonteeltaan alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua koskevia periaatteellisia linjauksia.
Sen sijaan erityistavoitteet ovat alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua koskevia velvoitteita, jotka koskevat myös yleiskaavoitusta. Alla olevassa taulukossa on kuvattu miten VAT on
otettu huomioon tässä kaavassa. Erityistavoitteet ja niihin liittyvää kaavan sisältöä on kuvattu
kursivoidulla tekstillä.
Kaavan suhde sitä koskeviin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Tavoite: (Y)=yleistavoite, (E)=erityistavoite
1.

Otettu huomioon kaavassa seuraavasti

Toimiva aluerakenne

Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapai-

Osayleiskaava tarkentaa maakuntakaavaa ja strategista

noista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpai-

yleiskaavaa ja siinä on tarkistettu voimassa olevien

lukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista

osayleiskaavojen aluevaraukset ja osoitettu uusia tai

hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa

täydennettäviä

olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön

painottuu kolmeen olemassa olevaan kehitettävään taa-

laadun parantamista ja luonnon voimavarojen

jamaan, joista kaavalla edistetään Seppolan kehittymistä

kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja aluei-

kaupungin keskustaajamana.

denkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti
alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin.
(Y)

asuin-

ja

työpaikka-alueita.

Rakenne

Osayleiskaava mahdollistaa Jämsän kehittymisen olemassa olevaa rataa ja tieverkostoa hyödyntäen.

Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja
verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena (Y).
2.

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

Alueidenkäytöllä

ja

Kaavaa laadittaessa on huomioitu alueen ominaispiirteet

elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaa-

edistetään

yhdyskuntien

ja uusien alueiden sijoittamisessa ja niiden rajautumises-

lista ja kulttuurista kestävyyttä. (Y)

sa on otettu huomioon alueen kulttuuriset, maisemalliset

Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään

sekä

eheytetään

kaupunkiseutuja

ja luonnon arvot.

ja

Kaavan pääpaino on Seppolan ja Jämsänkosken taaja-

taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan

mien vahvistamisessa ja hienovaraisessa yhdistämisessä.

elinympäristön laatua. (Y)
Yhdyskuntarakennetta

Palvelut on keskitetty taajamiin, jossa asuu suurin osa

kehitetään

siten,

että

palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan

asuinalueiden

läheisyydessä

siten,

että

henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman
vähäinen. (Y)
Liikenneturvallisuutta

sekä

joukkoliikenteen,

kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.
(Y)

väestöstä – lyhentäen keskimääräiset asiointimatkat.
Nykyisille

teollisuuslaitoksille

ja

työpaikka-alueille

on

varattu riittävät aluevaraukset ja tulevaisuudelle laajennusvaraa. Kaupalliset toiminnot on sijoitettu keskustaalueiden tuntumaan.
Osayleiskaava pohjautuu kaupungin väestökehitystavoitteeseen, jota on verrattu tilastokeskuksen väestöennusteeseen. Ylimitoitusta on purettu vähentämällä nykyisiä
varauksia ja osoittamalla myöhemmässä vaiheessa toteu-

Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä edistetään

tettavia asuinpientaloalueita ja työpaikka-alueita reservi-

osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoit-

alueiksi. Kaavaratkaisu sisältää vaihtoehtoina nykyisen

tumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdys-

rakenteen täydentämisen ja olemassa olevaan rakentee-

kuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilö-

seen tukeutuvan asuinalueiden laajentamisen. Toteutu-

liikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot

neen väestönkasvun perusteella ei ole katsottu tarpeel-
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suunnataan olemassa olevan yhdyskuntaraken-

liseksi tehdä vaihtoehtoisia tarkasteluja taajama- ja maa-

teen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyh-

seutualueiden väestömäärän kehityksestä.

teyksien äärelle. (Y)

Lähtökohtana on ollut yhdyskuntarakenteen tiivistäminen

Kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla varmiste-

ja rakenteeseen liittyvä hallittu laajentaminen siellä mis-

taan alueidenkäytölliset edellytykset asuntora-

sä se mm. maisemalliset ja maanomistukselliset näkö-

kentamiselle ja sen tarkoituksenmukaiselle sijoit-

kohdat huomioon ottaen on mahdollista. Kaavassa on

tumiselle sekä hyvälle elinympäristölle. (Y)

pyritty osoittamaan uudet rakentamisalueet olemassa

Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa
oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden
keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen,

asumisen,

työpaikkojen

ja

vapaa-ajan

, katu- sekä vesi- ja viemäriverkkoa. Kaava edellyttää
kuitenkin osittain teknisen huollon verkoston laajentamista.
Yhdyskuntarakenteen kehittämisessä on pyritty vähentämään liikennetarvetta ja yhdyskuntarakenteen laajen-

alueina. (Y)
Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota
ihmisten

olevien yhteyteen, jolloin voidaan hyödyntää nykyistä tie-

terveydelle

aiheutuvien

haittojen

ja

riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen. (Y)

taminen tapahtuu nykyisen taajamarakenteen puitteissa,
jossa on jo toimivat kävely- ja pyöräilyolosuhteet ja
joukkoliikenne. Taajamatoimintojen alueiden kaavamääräyksissä korostetaan ympäristön suunnittelua kävelijän
ja pyöräilijän näkökulmasta. Jämsänkosken ja Seppolan

Alueiden suunnittelussa olemassa olevat tai odo-

taajamien hienovarainen täydentäminen painottuu niitä

tettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeuksel-

yhdistävän tien varrelle, mikä edesauttaa joukkoliiken-

liset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuk-

teen toimintaedellytyksiä.

sia ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. (Y)

Kaavatyön yhteydessä on selvitetty maakunnallisia selvityksiä täydentävä kaupan ja palveluiden verkosto ja

Lähtökohtana on oltava perusteltu väestönkehi-

sijoitettu palvelut ja vähittäiskaupan suuryksiköt yhdys-

tysarvio. Maakunnan suunnittelussa ja yleiskaa-

kuntarakenteen kehittämistä palvelevalla tavalla.

voituksessa on tarkasteltava pitkällä aikavälillä
sekä taajama- että maaseutualueiden väestömäärän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja. (E)
Tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä
ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. Erityisesti kaupunkiseuduilla on varmistettava

henkilöautoliikenteen

sekä

joukkoliikennettä,

tarvetta

kävelyä

vähentävä

ja

pyöräilyä

edistävä liikennejärjestelmä. Kaupunkiseuduilla
on myös varmistettava palvelujen saatavuutta
edistävä keskusjärjestelmä ja palveluverkko sekä

Teollisuusalueet sijaitsevat taajamarakenteessa omilla
rajatuilla alueillaan. Uudet työpaikka-alueet kytkeytyvät
hyvin liikenneverkkoon ja ovat helposti saavutettavissa.
Himoksen matkailualue kaava-alueen vieressä on huomioitu merkittävänä matkailukohteena ja sen yhteensovittaminen ja yhdistäminen Seppolan keskustatoimintoihin
on suunniteltu mahdollistamalla matkailua tukevan arvokkaan maiseman säilyminen, tiestön ja reittien jatkuvuus sekä Himoksen alueen kehittämistä tukevien palveluiden ja asuinalueiden kehittäminen.

selvitettävä vähittäiskaupan suuryksiköiden si-

Taajamien lievealueella olevat maaseutumaisen asumisen

joittuminen. (E)

alueet on osoitettu merkinnällä joka mahdollistaa ja oh-

Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava,
että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tar-

jaa

asemakaavoittamattomien

alueiden

rakentamista

olemassa olevan kylärakenteen yhteyteen.
Kaava luo mahdollisuuden tiiviimpään ja viihtyisämpään

jolla riittävästi tonttimaata. (E)
Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia
asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita
ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yh-

taajamakuvaan. Tärkeät viheryhteydet, virkistysalueet ja
kaupunkikuvan kannalta merkittävät rakennetut ympäristöt on osoitettu kaavassa.

dyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksi-

Mahdolliset tulvariskit on kartoitettu viranomaisten laati-

köt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta.

mista tulvariskien arvioinnista ja tulvariskien hallinta-

Näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja

suunnitelmasta Kymijoen vesistöalueella.

vaikutusselvityksiin perustuen pystytään osoittamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän
kehityksen mukaista. (E)
Alueidenkäytön

suunnittelussa on

ristöhaitat on tunnistettu. Vaikutuksia ehkäistään mm.
toimintojen sijoittamis- ja liikenneratkaisuilla.

maaseudun

asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan
toimintoja suunnattava tukemaan

Kaavassa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympä-

maaseudun

taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria.

Suunnittelualueelle ei ole osoitettu uusia merkittäviä
ympäristöhäiriöitä aiheuttavia toimintoja. Suuronnettomuusvaara aiheuttavia laitoksia tai uusia vaarallisten
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aineiden kuljetusreittejä tai kemikaaliratapihoja ei kaa-

(E)
Alueidenkäytön

suunnittelussa

on

edistettävä

olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä
sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuval-

valla ole suunniteltu. Seveso-direktiivin mukaiset laitokset on kartoitettu ja osoitettu niiden edellyttämä suojavyöhyke.

le. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä,

Kaavan keskusta-alueille on määritetty eri vyöhykkeitä,

että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonai-

jotka tukevat keskustojen vahvistamista ja monipuolis-

suuksia. (E)

tamista.

Alueidenkäytön

varattava

Yleiskaava osoittaa maankäytön pääpiirteet. Yksittäiset

riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja

suunnittelussa

on

pilaantuneet kohteet tulee selvittää tarkemassa suunnit-

varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta,

teluvaiheessa.

turvallisuutta ja laatua. (E)

Melun ja tärinän haitalliset vaikutukset on otettu huomi-

Alueidenkäytössä on otettava huomioon viran-

oon suojaviheraluevarauksilla ja meluntorjuntatarvemer-

omaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet

kinnöillä sekä määräyksellä rataliikenteen aiheuttaman

ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit.

tärinän

Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamis-

melumallinnukseen.

ta ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että rakentaminen on kestävän

kehityksen

mukaista.

Alueidenkäytön

suunnittelussa on tarvittaessa osoitettava korvaavat

alueidenkäyttöratkaisut

yhdyskuntien

toimivuuden kannalta erityisen tärkeille toiminnoille, joihin liittyy huomattavia ympäristö- tai
henkilövahinkoriskejä. (E)
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille
herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän
suuri etäisyys. (E)
Suuronnettomuusvaaraa

aiheuttavat

laitokset

sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja niitä
palvelevat

kemikaaliratapihat

on

sijoitettava

riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista. (E)
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus
suunniteltuun
alueen

käyttöön.

puhdistustarve

on

Pilaantuneen

maa-

selvitettävä

ennen

ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin. (E)
Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olevia haittoja.
Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä
toimintoja ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa. (E)
Alueiden käytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja
kaukolämmön käyttöedellytyksiä. (E)
Alueidenkäytön

suunnittelussa

on

terveellisen

hyvänlaatuisen

veden

ja

turvattava
riittävä

saanti ja se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi alueiden-

selvitystarpeesta.

Melumerkinnät

perustuvat

Kaavan keskeisillä alueilla on kaukolämpöverkko, jonka
yhteyteen ja läheisyyteen kaava mahdollistaa tiiviimpää
rakentamista. Jämsänkoskelle ja valtateiden risteysalueen yritysalueelle on osoitettu lämpökeskukset paikallista
lämmöntuotantoa varten. Kaava ei rajoita uusiutuvien
energiamuotojen käyttöön ottamista.
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käytön

suunnittelussa

on

otettava

huomioon

jätevesihaittojen ehkäisy. (E)
3.

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat

Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuu-

Kaavassa on huomioitu arvokas rakennettu kulttuuriym-

riympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden

päristö ja -maisema sekä kaupunki- ja kyläkuvallisesti

alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. (Y)

arvokkaat alueet. Kiinteitä muinaisjäännöksiä on useita

Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman

kaavan alueella.

luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien aluei-

Ranta-alueet on taajama-alueilla osoitettu pääosin viher-

den monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten

alueiksi ja vesien tilaan vaikuttava hulevesien määrä

yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tar-

nykyisestä ei oleellisesti lisäänny.

peen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden
luonnonalueiden välillä edistetään. (Y)

Valtakunnallisesti arvokkaat rakennettu kulttuuriympäristö ja maisema-alueet on otettu huomioon säilyttämistä

Alueiden käytöllä edistetään luonnon virkistys-

edistävin määräyksin tai suojelumääräyksin. Kaavassa ei

käyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua paran-

ole osoitettu sellaista ristiriitaista maankäyttöä, joka

tamalla moninaiskäytön edellytyksiä. (Y)

muuttaisi merkittävästi alueiden luonnetta. Arvokkaat

Alueiden käytössä edistetään vesien hyvän tilan

Kaavassa on otettu huomioon luontoselvityksen ja aiem-

saavuttamista ja ylläpitämistä. (Y)
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja
luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten
laatimat

valtakunnalliset

luontokohteet ja suojelualueet on merkitty kaavaan.

inventoinnit

otetaan

huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökoh-

pien selvitysten perusteella luonnon monimuotoisuuden
kannalta arvokkaat alueet. Näiden arvojen säilymistä
uhkaavia maankäyttömuotoja ei ole ko. alueille osoitettu.
Kaava

mahdollistaa

yhtenäisten

viheralueiden

ja

-

verkostojen jatkumisen.

tina. (E)

Kaavassa ei osoiteta erillisiä loma-asuntoalueita.

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huo-

Pohjaveden hankinnan kannalta merkittävät pohjavesi-

mioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta

alueet suojelumääräyksineen on esitetty kaavassa. Alu-

merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Aluei-

eelle tai sen läheisyyteen ei osoiteta uusia riskiä aiheut-

denkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä alue-

tavia toimintoja.

kokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota. (E)

Laajat yhtenäiset peltoalueet on otettu kaavassa huomi-

Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva

oon. Uusi maankäyttö sijoittuu olemassa olevan tiestön ja

loma-asutus on suunniteltava siten, että turva-

muun infrastruktuurin yhteyteen.

taan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden
säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys. (E)

Maakunnan tavoitteen mukainen Oikorata Jyväskylä–
Jämsä–Lahti on esitetty yhteystarpeena kaavassa. Radan

Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja-

suunnittelutilanteen

ja

käyttötarpeet.

mahdollista osoittaa yhteystarvetta tarkempaa ratakäy-

Pohjavesien pilaantumis- tai muuttamisriskejä

tävän sijaintia. Vasta tarkempaan suunnitteluun perustu-

aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava

van linjauksen yhteydessä voidaan arvioida uuden liiken-

riittävän etäälle niistä pohjavesialueista, jotka

nekäytävän vaikutukset luonnon- ja kulttuuriympäristöön

ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja sovel-

sekä maisemaan.

pintavesien

suojelutarve

ja

perusteella

yleiskaavassa

ei

ole

tuvat vedenhankintaan. (E)
Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä
peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita
pirstoa muulla maankäytöllä. (E)
4.

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään

Kaavan laatimisen lähtökohtana on ollut nykyinen liiken-

kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikenne-

neverkosto ja sen kehittämistarpeet. Yleiskaavassa on

muodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkei-

osoitettu uusia tieyhteystarpeita, jotka ohjaavat etenkin

noelämän

raskaan seudullisen liikenteen pois asuinalueilta.

toimintaedellytyksiä.

Liikennejärjes-

telmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten,

Kaavassa on osoitettu Tampere–Jyväskylä-rataosa, ase-

84

että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta

mat sekä valtakunnan tieverkostoon kuuluvat maantiet.

ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien

Radan ja valtatien kehittämistarpeet on otettu huomioon

liikennemuotojen

kaavamerkinnöissä ja määräyksissä.

käyttöedellytyksiä.

Erityistä

huomiota kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseen. (Y)

tai lentoasemia.

Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja. (Y)
Alueiden

käytössä

turvataan

Maakunnan tavoitteen mukainen Oikorata Jyväskylä–
Jämsä–Lahti on esitetty yhteystarpeena kaavassa. Radan
suunnittelutilanteen

energiahuollon

valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien
energialähteiden

Alueella ei sijaitse valtakunnallisesti merkittäviä satamia

perusteella

yleiskaavassa

ei

ole

mahdollista osoittaa yhteystarvetta tarkempaa ratakäytävän sijaintia.

hyödyntämismahdollisuuksia.

(Y)
On turvattava olemassa olevien valtakunnallisesti
merkittävien ratojen, maanteiden ja vesiväylien
jatkuvuus

ja

kehittämismahdollisuudet

sekä

valtakunnallisesti merkittävien satamien ja lentoasemien kehittämismahdollisuudet. (E)
Alueidenkäytössä on edistettävä matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta ja turvattava edellytykset julkiselle liikenteelle sekä eri liikennemuotojen

yhteistyön

kehittämiselle.

Alueidenkäytön

suunnittelussa on varattava riittävät alueet tavara- ja henkilöliikenteen terminaalien ja matkakeskusten

toimintaa

ja

kehittämistä

varten.

Nopean liikenteen junaratayhteyksiä toteutettaessa on huolehdittava lähi- ja taajamaliikenteen
toimintaedellytyksistä. (E)
5.

Helsingin seudun erityiskysymykset

6.

Luonto- ja kulttuuriympäristöaluekokonaisuudet

Suunnittelualue ei sijaitse rannikkoalueella, Saaristomerellä, maankohoamisrannikolla tai saamelaisten kotiseutualueella eikä Helsingin seudulla.

5.2

Vaikutukset maakuntakaavan tavoitteiden toteutumiseen
Kaava edistää voimassa olevan maakuntakaavan tavoitteita. Maakuntakaavan mukaisten taajamatoimintojen alueiden maankäyttöä on yleiskaavassa tarkennettu. Väestön kehityksen ja ennusteiden perusteella yleiskaavassa ei ole esitetty maakuntakaavan laajuisia uusia laajentumisalueita, vaan uudet asuinalueet on sijoitettu välittömästi nykyisen taajaman yhteyteen. Maakuntakaavan tarkistus on aiempaa strategisempi ja yleispiirteisempi, ja kaikkia maakunnan taajamia
ei ole maakuntakaavan tarkistuksessa. Kaipolan taajamaa ei ole merkitty maakuntakaavan tarkistukseen, mutta kunnan tarkemmassa yleiskaavassa se on merkitty alakeskukseksi asuinalueineen. Kaupan mitoitus yleiskaavassa perustuu kaupallisiin selvityksiin ja keskusta-alueen toiminnallisiin rajoihin ja vastaa suuruusluokaltaan maakuntakaavan tavoitetta.
Taajamaosayleiskaavan tavoitteena on tiivistää ja kehittää nykyistä taajama-aluetta. Liikennejärjestelmässä on huomioitu mm. valtatien 9 parannussuunnitelmat, uudet tieyhteydet ja rautatien
kehittäminen. Arvokkaat kohteet on selvitetty, rajaukset tarkennettu ja osoitettu kaavassa.
Himos on maakuntakaavan mukainen matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue. Taajamaosayleiskaavassa tämä on huomioitu virkistysreitistöllä Jämsänjoen eteläpuolella Virmapyhänvuoren suuntaan, sekä osoittamalla yhteydet kaikilla liikkennemuodoilla Seppolan ja Himoksen
välille. Himokselle johtavan tien avoimet osuudet on osoitettu maisemalliseksi arvokkaiksi.
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Päijänne on maakuntakaavan tarkistuksessa merkitty matkailun ja virkistyksen vetovoimaalueeksi, ja se on huomioitu taajamaosayleiskaavassa osoittamalla vene- ja melontareitti Päijänteeltä Seppolaan ja edelleen Jämsänkosken suuntaan, sekä osoittamalla venevalkamien sijainnit.
Maakuntakaavassa osoitettu ulkoilureitin yhteystarve Isojärven kansallispuistosta Himokseen on
taajamaosayleiskaavan alueella tarkennettu maastoon ohjeellisena reittinä, joka mm. menee
Alhojärven lintutornin kautta.
5.3

Vaikutukset kunnan kaavalle asettamien tavoitteiden toteutumiseen
Taajamayleiskaava mahdollistaa Jämsän kaupungin asettamien tavoitteiden toteutumisen.
Kaava vahvistaa nykyisiä keskustoja ja mahdollistaa niiden laajentamisen, tiivistämisen ja monipuolistamisen. Kaava-alueelta löytyy monenlaisia alueita, jotka yhdessä vahvistavat Jämsän vetovoimatekijöitä tarjoamalla asuinalueita ja työpaikka-alueita erilaisiin tarpeisiin, sekä monipuolisia virkistyskohteita. Kaavan mahdollistama väestönkasvu takaa palveluiden saatavuuden.
Kaavassa on osoitettu nykyisen liikenneverkon kehittämistoimenpiteitä, sekä uusia pidemmän
aikavälin kehitettäviä liikenneyhteyksiä. Tiiviimpi taajamarakenne mahdollistaa paremmat joukkoliikenneyhteydet ja lyhyet etäisyydet palveluihin helpot kävely- ja pyöräilymatkat.
Kulttuuriympäristön ja maisemallisesti arvokkaat kohteet on merkitty kaavaan, jotta niiden vaaliminen huomioidaan jatkossakin.
Virkistysreitit on osoitettu kaavassa ja siinä erityisenä painopisteenä on ollut Jämsänjokivarren
virkistysarvo. Tarvittavat virkistysalueet on varattu taajama-alueiden välittömässä läheisyydessä.
Tulvariskit on arvioitu luvussa 5.13.2.
Kaavan laatimisessa on huomioitu vanhat yleis- ja asemakaavat ja kaavan laadinnan aikana on
pohdittu niiden ajantasaisuutta. Ylimitoitusta on purettu osoittamalla asuinpientaloalueita ja työpaikka-alueita reservialueiksi ja kaavamerkintöjä on ajankohtaistettu uusien toimintojen muuttuessa.
Taajamakaava vahvistaa nykyisten keskustojen roolin – Seppolan, Jämsänkosken – sekä selkeyttää niiden lievealueella sijaitsevien Himoksen ja Kaipolan roolit.
Kuntalaisten vuorovaikutusta on lisätty käyttämällä tavallista laajempia vuorovaikutusmenetelmiä
ja uusia vuorovaikutusten kanavia. Osayleiskaavoituksen aikana on järjestetty työpaja Seppolan
kehittämisestä ja kaksi päätöksentekijöille suunnattua työpajaa, yleiskaavalle on perustettu nettisivusto, jossa on julkaistu blogikirjoituksia, ja virkistysreiteistä on järjestetty nettipohjainen
kysely. Lisäksi on järjestetty yleisötilaisuuksia ja kaavoituksesta on tiedotettu Jämsän kaupungin
sosiaalisen median kanavissa.
Taajamakaava tiivistää ensisijaisesti olemassa olevia alueita tai alueita jo rakennettujen alueiden
vieressä. Tämä hyödyntää olemassa olevia yhdyskuntarakenteen verkkoa ja vähentää investointitarpeet täysin uusiin alueisiin.

5.4

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja palvelujen saatavuuteen
Osayleiskaavan toteuttamisella on myönteisiä vaikutuksia Jämsän yhdyskuntarakenteeseen ja
palvelujen saatavuuteen, sillä kaavaratkaisu luo edellytykset yhdyskuntarakenteen eheyttämiselle tiivistämällä jo rakennettuja alueita keskustaajamassa ja osoittamalla uutta rakentamista nykyisten asuinalueiden ja palveluiden läheisyyteen. Uudet aluevaraukset tukeutuvat nykyisiin teknisen huollon verkostoihin ja liikenneväyliin tai ovat niihin helposti liitettävissä. Keskustatoimintojen laajentamismahdollisuus edistää keskustan elinvoimaisuuden eheyttämistä.
Kaavan mahdollistama väestömäärän kasvu, teollisuuden työpaikkojen lisääntyminen ja saavutettavuuden parantaminen edesauttavat Jämsän keskustan elinvoimaisuuden parantamista. Teoriassa kaikki lisärakentaminen, ottaen huomioon viime vuosien väestökehityksen, mahtuisi keskusta-alueille. Taajamaosayleiskaavassa tarjotaan kuitenkin erityyppisiä asuin- ja muita alueita
eri tarpeisiin. Taajamaosayleiskaavassa on uusia, asemakaavoittamattomia asuinalueita vain
Pietilässä – muut uudet asuinalueet on merkitty reservialueiksi, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön
vasta taajamaosayleiskaavan tavoitevuoden jälkeen. Jo nykyisillä alueilla on paljon käyttämätöntä rakentamispotentiaalia. Nykyisillä työpaikka-alueilla on vielä paljon tilaa uusille toiminnoille.
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Uusia, asemakaavoittamattomia kaupallisia ja teollisuusalueita on valtateiden risteysalueella.
Taajamaosayleiskaava hyödyntää pitkälti jo asemakaavoitettuja alueita.
5.5

Kaupalliset vaikutukset
Osayleiskaavan kaupan ratkaisut suhteessa maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavaa koskeviin
yleisiin sisältövaatimuksiin sekä vähittäiskauppaa koskeviin erityisiin sisältövaatimuksiin toteutuvat.
Suunnitellulla maankäytöllä on myönteisiä vaikutuksia Jämsän keskusta-alueiden kaupallisiin
palveluihin ja niiden kehittämiseen. Kaupan palveluiden kehittyessä Jämsässä saattaa se vähentää nykyistä ostovoiman siirtymää Jämsästä lähikaupunkeihin ja sitä kautta vähäisesti vaikuttaa
ko. palveluihin. Kaikki taajamaosayleiskaavassa osoitetut palveluiden alueet sijoittuvat kunnan
olemassa oleville kaupallisen toiminnallisen alueille:
Valtaosa kaikesta lisäpinta-alantarpeesta mitoitetaan Seppolaan, joka on kaava-alueen tärkein
kaupallinen keskittymä. Sen profiiliin kuuluvat päivittäistavarakauppa, keskustaerikoiskauppa,
tilaa vievä kauppa, julkiset palvelut, sekä monipuolisesti muita viihde ja vapaa-aikapalveluita ja
kahviloita ja ravintoloita. Maakuntakaavassa eikä yleiskaavassa rajoiteta suuryksiköiden yhteenlaskettua enimmäismitoitusta. Myös tilaa vievän kaupan palveluita keskitetään myös mahdollisimman lähelle Seppolan taajamaa. Keskustatoimintojen alueelle voidaan mitoittaa seudullisia
vähittäiskaupan suuryksiköitä (päivittäistavarakauppa 4 000 k-m², erikoistavarakauppa 5 000 km²).
Keskustan ulkokehälle jo toteutunut kaupallisten palveluiden alue sekä valtateiden risteyksen
mahdollinen kaupan volyymin kasvu ilman keskustan kehittymistä saattaa aiheuttaa kaupan painopisteen siirtymisen keskustan eteläpuolelle. Tasapainoinen kaupan kehittyminen edellyttää
erityistä panostusta etenkin keskustan kaupan kehittämiseen jatkossa.
Valtateiden risteysalueelle (sis. Saarentien alueen) keskitetään tilaa vievä kauppa ja liikennepalvelut. Vähittäiskaupan enimmäismitoitus on maakuntakaavan mukainen 40 000 k-m². Vain tilaa
vievän kaupan osalta voidaan mitoittaa seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä (5 000 k-m²).
Päivittäistavarakaupan suuryksiköitä ei sallita.
Nykytilanteessa voimassa olevat asemakaavat mahdollistavat risteysalueelle noin 43 000 k-m²
kauppaa, mikä ylittää hieman maakuntakaavan mukaisen ylärajan. Yleiskaavassa osoitettu uusi
kaupan alue voi toteutua vasta siinä tilanteessa, kun risteysalueen voimassa olevista asemakaavoista vapautuu kaupan rakennusoikeutta.
Jämsänkosken kaupalliseen profiiliin kuuluvat päivittäistavarakauppa, sekä kaupalliset ja julkiset
lähipalvelut (koulu, päiväkoti, terveysasema, kirjaston sivupiste), kahviloita ja ravintoloita. Jämsänkoskella ei ole vähittäiskaupan enimmäismitoitusta, mutta alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä (maakuntakaava).
Kaipolassa palvelut koostuvat päivittäistavarakaupasta ja julkisista lähipalveluista (päiväkoti,
alakoulu). Päivittäistavarakaupan pinta-ala arviolta maks. 500 k-m²–1 000 k-m².
Kaava-alueen ulkopuolella, mutta kuittenkin sen vaikutusalueella, sijaitsee Himos. Himoksen
kaupalliseen profiiliin on kaavailtu päivittäistavarakauppa, vapaa-ajan erikoiskauppa (matkailijoille suunnattu), kaupalliset lähipalvelut (päiväkoti, ensiapuklinikka, hieronta, hyvinvointi jne.),
sekä viihde ja vapaa-aika. Päivittäistavarakaupan pinta-ala on arviolta maks. 3 000 k-m² riippuen alueen asukaspohjan kehityksestä. Ei sallita vähittäiskaupan suuryksiköitä erikoistavarakaupan osalta.
Päivittäistavaramyymälät ja muut usein tarvittavat palvelut sijaitsevat enintään kolmen kilometrin etäisyydellä kaavan mahdollistamilta uusilta asumisen alueilta. Uudet asumisen alueet keskusta-alueen läheisyydessä turvaavat keskustojen kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset myös
tulevaisuudessa. Keskustan ja asuinalueiden välillä on hyvät ja turvalliset yhteydet pyöräilijöille
ja jalankulkijoille. Joukkoliikenteellä saavutettavuus on myös hyvä. Linja-autoliikenne kulkee
kaava-alueella Seppolaan ja Jämsänkoskelle, sekä Kaipolaan.
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5.6

Vaikutukset liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen

5.6.1

Pääliikenneyhteydet

Kuva 5-1. Pääliikenneyhteyksien tavoiteverkko Jämsässä.
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Koko osayleiskaava-alueen tavoitteelliset pääliikenneyhteydet on esitetty kuvassa Kuva 5-1.
Osayleiskaavan tavoiteverkko perustuu valtatien 9 osalta liikenneselvityksessä (kaavaselostuksen
liitteenä) esitettyihin ratkaisuihin. Tavoiteverkossa pyritään pitkämatkaisen liikenteen ohjaamiseen valtateille 9 ja 24 sekä kantatielle 56, ja vastaavasti Jämsän sisäisen liikenteen ohjaamiseen
pääkokoojaväylille.
Jämsän keskusta-alueen ja sen lähiympäristön tavoiteverkko on esitetty kuvassa Kuva 5-2. Jämsän keskustan osalta merkittävimpiä pääkokoojaväyliä ovat Siltakatu, Keskuskatu ja Koskentie,
jotka syöttävät liikennettä Jämsän keskustasta valtatielle 9, kantatielle 56 sekä Jämsänkoskelle
vievälle yhdystielle 6040. Pääkokoojaväylien verkkoa täydentävät tavoiteratkaisussa myös alueelliset kokoojaväylät, jotka syöttävät liikennettä edelleen keskustan sisälle ja merkittäville
asuinalueille. Alueellisiksi kokoojaväyliksi ehdotetaan Siltakadun ja Koskentien välillä kulkevaa
itä–länsi-suuntaista Lindemaninkatua, sen jatkeena toimivaa Puukilankatua sekä Sairaalantietä,
Joonantietä, Punalantietä, Lukkoilantietä, Palomäentietä sekä Jämsänjoen länsipuolella kulkevaa
Pietiläntietä / Rapakontietä.
Valtatien 9 kehittämisen osalta ensisijaisena toimenpiteenä on vt 9/vt 24/kt 56 kiertoliittymän
parantaminen kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kiertoliittymään rakennetaan vapaa-oikea-järjestely vt 9:n aluevaraussuunnitelman mukaisesti. Toisessa vaiheessa liittymään
rakennetaan eritasoliittymä, josta aluevaraussuunnitelman ratkaisuksi valittiin eritasokiertoliittymä. Toissijaisena toimenpiteinä ovat Saarentien ja Hiidenmäen eritasoliittymien parantamiset.
Lisäksi valtatien 9 Jyväskylä–Jämsä -kehittämisselvityksessä on esitetty parannustoimenpiteitä
kahteen valtatien 24 liittymän länsipuolella sijaitsevaan liittymään. Näistä Ahon liittymään (mt
16554 Partalantie / mt 16557 Alhojärventie) esitetään rakennettavaksi minieritasoliittymä, jolloin
Partalantien ja Kakaristontien nykyiset liittymät valtatielle 9 voidaan poistaa. Kilpakorventien
teollisuusalueelle johtava tasoliittymä porrastetaan ja kanavoidaan.
Jämsänkosken osalta vastaavia pääkokoojaväyliä ovat Kaidemäentie, seututie 604 (Koskenväylä–
Koskenpääntie) ja yhdystie 6040 (Koskentie–Taipaleentie). Näitä täydentävät lisäksi alueelliset
kokoojaväylät, joita ovat Riihijärventie, Tiilikantie–Jalostamontie–Sammontie, Myllyharjuntie,
Kenraalintie–Taipaleentie, Linnamäentie ja Puistolantie. Nykyisten kokoojaväylien lisäksi uudeksi
alueelliseksi kokoojaväyläksi esitetään Sammontien ja kantatien 56 välistä jatketta, joka pienentäisi Myllyharjuntien ja Mäkirinteentien kuormituksia ja mahdollistaisi ylipäätään sujuvamman
reitin Sammontieltä kantatielle 56. Jämsänkosken tavoiteverkko on esitetty kuvassa Kuva 5-3.
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Kuva 5-2. Pääliikenneyhteyksien tavoiteverkko Jämsän keskustassa.
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Kuva 5-3. Pääliikenneyhteyksien tavoiteverkko Jämsänkoskella.

5.6.2

Kävely ja pyöräily
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Kuva 5-4. Kävelyn ja pyöräilyn pääverkko tavoitetilanteessa. Muut nykyiset reitit näkyvät harmaalla
viivalla kartalla.
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Kävelyn ja pyöräilyn tavoitteellinen pääverkko on esitetty kuvassa Kuva 5-4. Pyöräilyn pääväylien
tunnistamisen tarkoituksena on luoda pohjaa pyöräilyverkon toiminnalliselle luokitukselle, ja yhdistää pyöräilyetäisyydellä olevat asuinalueet, työpaikka-alueet, palvelut ja keskusta toisiinsa.
Laadukkailla jalankulun ja pyöräilyn väylillä kannustetaan kyseisten kulkumuotojen ympärivuotiseen käyttöön.
Pohjois–etelä-suunnassa merkittäviä yhteyksiä ovat Jämsän keskustasta Jämsänkoskelle johtava,
Koskentien yhteydessä kulkeva reitti, kantatien 65 yhteydessä kulkeva reitti sekä valtatien 9
eteläpuolella kulkeva Kaipolanväylä. Erityisesti kantatien 56 yhteydessä kulkevaa reittiä täydennetään puuttuvilta kohdin, jotta se muodostaisi eheän laatureitin. Myös osayleiskaava-alueen
eteläosaan, valtatien 24 linjauksen tienoille, suositellaan toteutettavan jalankulku- ja pyöräilyreitti, joka palvelisi erityisesti kaava-alueen eteläosan asutusta.
Jämsän kaupunki on suunnitellut myös seututien 604 nykyisen jalankulku- ja pyöräilyväylän jatkamista pohjoisen suuntaan kohti Haavistoa. Kyseisen reitin jatkaminen palvelisi hyvin erityisesti
pyöräilyä Haaviston ja Jämsänkosken välillä reitin liikenneturvallisuuden ja houkuttelevuuden
parantuessa.
Itä–länsi-suunnassa pääreittejä ovat Jämsän keskustan läpi kulkeva Keskuskatu ja sen jatkeena
toimiva Seppolantie sekä Joonankatu, ydinkeskustan ohittava Siltakatu, Ruotsulantie ja Himoksen suuntaan johtava Säryläntie. Jämsänkoskella poikittaisyhteytenä toimii Koskenväylän, Koskentien ja Taipaleentien yhteydessä kulkeva väylä. Lisäksi tavoiteverkolla on esitetty jalankulkuja pyöräily-yhteyden toteuttamista kolmessa kohtaa yli Jämsänjoen. Ensimmäinen näistä sijaitsee
rautatien vesistösillan yhteydessä Pääskysmäen ja Asemamäen välillä, ja toinen Lopotin ja Jämsän kirkon kohdalla. Kolmas yhteys liittyy valtatielle 9 tehtyyn aluevaraussuunnitelmaan (KeskiSuomen ELY-keskus 2015), jonka mukaan Jämsänjoen ylittävän uuden vesistösillan yhteyteen,
sillan pohjoisreunaan, rakennettaisiin myös jalankulun- ja pyöräilyn väylä, joka jatkuisi lännen
suunnassa kohti Saarentietä ja idän suunnassa kohti Hiidenmäen eritasoliittymää ja Yhdystietä.
Kaikki kolme siltayhteyttä vähentäisivät huomattavasti Jämsänjoen estevaikutusta ja täydentäisivät samalla kävelyn ja pyöräilyn pääverkkoa.
Valtatien 9 kehittämisselvityksessä (Keski-Suomen ELY-keskus 2013) on lisäksi esitetty yhteystarve Hiidenmäen eritasoliittymästä idän suuntaan, kohti Patalahtea. Yhteys kulkisi valtatien 9
eteläpuolella ja kytkisi Patalahden nykyisen palvelukeskittymän hyvin Jämsän keskustaan.
5.6.3

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen kehittämisen painopistealueet ovat akselilla vt 9–keskusta–rautatieasema.
Kaupungin sisäisen joukkoliikenteen kehittäminen keskittyy Jämsä–Jämsänkoski välille. Jämsän
alueella on potentiaalia cityjoukkoliikenteen järjestämiseen keskustan, joukkoliikenteen solmukohtien ja isompien asuin- ja työpaikka-alueiden välillä. Cityjoukkoliikenne voisi toimia myös
kaukoliikenteen syöttölinjana.
Kaukoliikenteen osalta parannetaan erityisesti matkaketjujen toimivuutta kehittämällä keskeisten
joukkoliikennepysäkkien ja keskustan välisten pyöräily-yhteyksien laatua. Keskustan ja rautatieaseman välinen kävely- ja pyöräily-yhteys on nykyisellään hyvällä tasolla.
Liityntäpysäköinnin laadun parantamisella on myös vaikutusta joukkoliikenteen kilpailukykyyn ja
matkaketjujen toimivuuteen. Liityntäpysäköintiä kehitetään sekä henkilöautoille että pyörille rautatieasemalla sekä vt 9:n ja vt 24:n liittymän pohjoispuolella, jossa pysähtyy useita kaukoliikenteen linja-autovuoroja.
5.6.4

Liikenteelliset vaikutukset ja yhteenveto

Osayleiskaava-alueella kaikkien kulkumuotojen liikenneturvallisuus paranee, kun liikenneverkkoa
jäsennetään ja selkeytetään. Valtatien 9 liittymiä parantamalla vaiheittain saavutetaan valtatien
tavoitenopeus Jämsän osuudella. Erityisesti valtatien 9, valtatien 24 ja kantatien 56 kiertoliittymän parantaminen vaiheittain eritasokiertoliittymäksi parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Liittymän parantamisella mahdollistetaan lähialueen maankäytön monipuolinen kehittyminen. Muihin eritasoliittymiin esitetyillä eritasoliittymäratkaisuilla valtatien 9 suuntaisliittymät
saadaan selkeämmiksi ja liikenneverkko loogisemmaksi käyttäjälle.
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Uudesta yhteystarpeesta Manulan alueelta Saarentielle on yleiskaavassa luovuttu, ja se tarkoittaa
Manulan alueen kehittämistä siten, että alueen liikennetuotos ei voi ylittää rajaa, jossa nykyisen
ramppiliittymän tai valtatieliittymän toimivuus oleellisesti heikkenee.
Edellisen maakuntakaavan mukaista ns. Sovijärven oikaisua Jämsänkoskella on tarkastelu kaavatyön aikana. Selvityksen perusteella ko. tieliikenneyhteystarpeesta on luovuttu, mikä tarkoittaa
sitä, että liikenne toimii tulevaisuudessakin nykyisellä tie- ja katuverkolla. Yhteys on myös poistettu 1.12.2017 hyväksytystä maakuntakaavan tarkistuksesta. Liikenteen haitallisia vaikutuksia
voidaan vähentää turvallisuutta lisäävin rakenteellisin keinoin ja nopeusrajoituksin.
Matkaketjujen sujuvuus paranee, kun kaukoliikenteen joukkoliikennepysäkit, rautatieasema,
keskusta ja valtatien 24 ja valtatien 9 pohjoispuoli ovat kävellen ja erityisesti pyöräillen paremmin saavutettavissa. Parantamalla jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä Seppolasta valtatien 24 ja
valtatien 9 pohjoispuolelle mahdollistetaan sujuvampi ja turvallisempi matkaketju. Liityntäpysäköintiä kehittämällä rautatieasemalla ja vt9/vt24 liittymän pohjoispuolella parannetaan joukkoliikenteen kilpailukykyä ja houkuttelevuutta.
Autoliikenteen verkkohierarkiaa selkeyttämällä ja väyliä kehittämällä osayleiskaava-alueen liikenne pyritään ohjaamaan niiden käyttötarkoituksen mukaisille pääväylille. Selkeän verkkohierarkian avulla etenkin Jämsän ydinkeskustaa voidaan rauhoittaa autoliikenteeltä, kun läpikulkeva liikenne ohjataan pääkokoojaväylille.
Jalankulusta ja pyöräilystä saadaan entistä houkuttelevampaa, kun niiden pääreitit ovat laatutasoltaan korkeita. Jämsänjoen estevaikutusta saadaan vähennettyä uusien siltayhteyksien avulla.
Myös kantatielle 56 esitetyn pääreitin parantaminen yhtenäiseksi sekä uusi jalankulun ja pyöräilyn yhteys etelän suuntaan, valtatien 24 tuntumassa, mahdollistavat sujuvan liikkumisen läpi
kaava-alueen.
5.7

Virkistykseen kohdistuvat vaikutukset
Virkistysalueiden tai urheilu- ja virkistysalueiden (V, VL, VU) osuus on noin 4,9 prosenttia ja
maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden, joilla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta, osuus on
(MU) noin 0,5 prosenttia koko kaava-alueen pinta-alasta. Hehtaareissa mitattuna tämä tarkoittaa
581 ha. Tämä voidaan verrata asuin- ja keskusta-alueiden pinta-alaan, joka on 1 778 ha. Uusia
virkistysalueita ei kaavassa osoiteta, vaan kaavassa todetaan nykytilanne. Nykytilanteeseen verrattuna kaavalla ei voida katsoa olevan merkittäviä virkistykseen kohdistuvia vaikutuksia Jämsän
kaupungin monipuoliseen ja kattavaan virkistystarjontaan.
Muun muassa Jämsänkosken jäähallin alue, Paunun urheilukenttä ja Jämsän jäähalli, Jukka Virtasen pallokenttä, Oinaalan urheilukenttä, Kaipolan urheilukenttä ja Kilpakorven ravirata on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU). Jämsäpuisto on osoitettu lähivirkistysalueeksi
(VL). Jämsänjoen varrelle on merkitty ulkoilureitti sen molemmille rannoille, sekä uudet ylityskohdat rautatiesillan ja Jämsän kirkon kohdalla. Virkistysreitti jatkuu etelään Virmapyhänvuorelle. Jämsänjokeen ja Kankarisveteen on merkitty melontareitti. Uimarannat ja venevalkamat on
osoitettu kaavassa pistemerkinnöin. Keski-Suomen maakunnallinen vaellusreitti Maakuntaura on
huomioitu kaavan ulkoilureitistössä, sekä Isojärven kansallispuistosta Himokselle johtava täysin
uusi reitti.
Lisä- ja täydennysrakentamisen myötä virkistäytymisen tarve kasvaa ja viheralueiden merkitys
korostuu sekä ikääntyneen väestön ja lapsiperheiden osalta lähiliikuntapaikkojen, lähileikkikenttien ja -puistojen merkitys kasvaa. Tiivistettävien ja uusien alueiden detaljisuunnittelussa tuleekin kiinnittää huomiota virkistysmahdollisuuksien sijaintiin ja saavutettavuuteen ja esteettömyyteen.

5.8

Vaikutukset kuntatalouteen
Yleiskaavan mahdollistama monipuolinen keskusta-alueiden kehittäminen ja täydennysrakentaminen on kuntatalouden kannalta taloudellisin vaihtoehto olemassa olevan infran ja palveluiden
saatavuuden perusteella.
Suurimmat vaikutukset osayleiskaavan toteuttamisesta kuntatalouteen kohdistuvat mahdolliseen
maanhankintaan, tie- ja kevyenliikenteen yhteyksien toteuttamiseen, asemakaavoitettavien alu-
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eiden infran rakentamiseen sekä asemakaavoitusvaiheessa tehtävien selvitysten ja suunnitelmien
laatimiseen.
Asukkaiden määrän lisääminen olevien teknisten verkostojen ja palveluiden yhteyteen pienentää
kunnan investointeja verrattuna siihen, että uusia asumisen alueita olisi osoitettu nykyisille rakentamattomille alueille. Osa rakentamattomista alueista on osoitettu aiemmin rakennettavaksi
ja osa on osoitettu pitkän aikavälin reservialueiksi.
Teollisuus- ja työpaikkaalueiden laajentumisalueet mahdollistavat uusien yritysten sijoittumisen
alueelle, joiden toiminnasta kunta saa verotuloja. Myös maa-alueen vuokratuotto hyödyttää
Jämsän kaupunkia.
Palvelualueiden toteutuminen vaikuttaa myönteisesti suoraan ja välillisesti kunnan verotuloihin.
5.9

Vaikutukset kunnan palveluverkkoon
Kaavalla ei suunnitella suuria muutoksia Jämsän palveluverkkoon. Kaava mahdollistaa palvelujen
säilymisen nykyisillä paikoilla. Aiemmat muutokset palveluverkossa on huomioitu kaavaa tehdessä. Esimerkiksi Kankarisveden koulu on muuttanut pois sisäilmaongelmallisesta vanhasta rakennuksestaan Jämsänkoskella ja alue on yleiskaavassa osoitettu asumiseen.
Keskusta-alueilla (C-merkintä) kaavamerkintä mahdollistaa myös julkiset rakennukset, eikä erillisiä yleisten rakennusten aluevarauksia ole tehty keskusta-alueilla. Esimerkiksi Jämsän uusi kirjasto on suunniteltu rakennettavaksi Seppolan keskusta-alueelle.

5.10 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
Osayleiskaavan asuinalueet keskustaajamissa ja läheisillä kyläalueilla mahdollistavat monipuolista asuinrakentamista ja sitä myötä väestörakenteen monipuolistumista.
Kaavaratkaisulla turvataan merkittävät ulkoilureitit ja taajaman sisäiset virkistysyhteydet ja alueet sekä mahdollistetaan laajempia yhteyksiä suunnittelualueen ulkoilualueiden välille. Virkistysreitin osoittaminen Jämsänjoen varrelle kasvattaa sen virkistysarvoa.
Palvelujen läheisyyteen osoitetut uudet asumisen alueet vähentävät oman auton käytön tarvetta
ja alueen asukkailla on hyvät mahdollisuudet liikkua vähäpäästöisesti kävellen tai pyöräillen.
Liikennemelualueella meluhaittoja vähennetään merkitsemällä suojaviheralueita (EV-merkintä) ja
osoittamalla melun torjuntatarpeen mahdollisesti aiheuttamat väylät sekä rataliikenteen tärinän
huomioon ottaminen. Asemakaavoituksen ja rakennuslupamenettelyn yhteydessä melu- ja tärinäsuojauksen tarpeet tarkentuvat.
5.11 Vaikutukset elinkeinoihin
Nykyisten tuotantolaitosten kaavavaraukset on säilytetty taajamaosayleiskaavassa, joka turvaa
niiden toimintaedellytykset tulevaisuudessa. Kaavassa on osoitettu myös uusia ja täydennettäviä
teollisuus-, palvelu- ja työpaikka-alueita elinkeinoelämän tarpeisiin, sekä reservialueita pidemmällä tähtäimellä. Riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta edistää elinkeinoelämän investointimahdollisuuksia myös uusille aloille ja hankkeille. Perinteisten maaseutuelinkeinojen säilyminen
ja kehittäminen turvataan ja niiden toimintaedellytyksiä turvataan säilyttämällä hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tuotantokäytössä. Osayleiskaavaratkaisu tukee maaseutuelinkeinoja ohjaamalla
muu kuin maaseutuelinkeinoihin liittyvä asuminen kyläalueille. Tämä myös tukee kylien elinvoimaisuutta ja elinkeinoja, kun asuminen keskittyy niihin eikä hajautetusti pelto- tai metsäalueille.
5.12 Vaikutukset luonnonympäristöön ja luonnonsuojeluun
Kaavan keskeiset muutokset luonnonympäristöön aiheutuvat uusista rakennusalueista, joilla
luonnonympäristö rakentamisen myötä muuttuu. Osa luonnonympäristöstä katoaa rakentamisen
myötä ja paikoin rakentaminen myös pirstoo nykyisiä metsäalueita.
Kaava-alueella sijaitsee neljä luonnonsuojelualuetta tai luonnonsuojeluohjelmien mukaista kohdetta. Kohteet on merkitty kaavaan SL-merkinnällä. Tarkastetuilta osa-alueilta ei todettu luonnonsuojelulain 29 § mukaisia suojeltuja luontotyyppejä.
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Luonnontilaisia tai sen kaltaisia vesilain 2. luvun 11 § tarkoittamia lähteitä suunnittelualueella
todettiin viisi kappaletta. Kohteet on merkitty kaavakartalle pistesymbolilla. Luonnontilaisia enintään yhden hehtaarin suuruisia lampia tai järviä ei sijaitse suunnittelualueella.
Luontodirektiivin IV(a) -liitteen tiukasti suojelluista lajeista liito-oravasta tehtiin havaintoja kuudelta eri osa-alueelta kevään 2016 kartoituksessa sekä yhdeltä alueelta syksyllä 2016. Kevään
2017 täydentävässä liito-oravaselvityksessä todettiin kolmelta alueelta liito-oravan mahdollisia
pesäpuita. Kohteet on merkitty kaavakartalle luo-merkinnällä mikäli ne sijaitsevat rakennettavaksi tarkoitetulla alueella. Maa- ja metsätalousalueella sijaitsevia liito-orava-alueita ei ole merkitty kaavakartalle. Kaava-alueella tavataan myös luontodirektiivin IV(a) liitteen lajia viitasammakkoa. Lajin tiedossa oleville lisääntymisalueille ei ole osoitettu uutta maankäyttöä, mutta lajin
esiintyminen on mahdollista myös Pietilän alueelle osoitettujen uusien pientalovaltaisten alueiden
pelto-ojissa. Lajin esiintyminen näillä alueilla tulee selvittää tarkemman suunnittelun yhteydessä.
Liito-oravan, viitasammakon ja muiden luontodirektiivin IV(a) -liitteen lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty.
Ryönien alueella Jämsänjoen tehtaan jätevedenpuhdistamon eteläpuolelle sijoittuvalla alueella on
paikoin luonnontilaisen kaltaisia ja luontoarvoiltaan tavanomaista talousmetsää arvokkaampia
metsäkuviota ja luonnontilaisista lähteistä alkunsa saavia puroja. Osa alueesta on osoitettu uudeksi luonnonsuojelualueeksi (SL), loppuosa alueesta maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi,
jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Ryönit on osoitettu merkinnällä luo-4.
Kaava-alueella sijaitsevasta kolmesta maakunnallisesti tärkeästä lintualueesta (Lokalahti, Alhojärven alue ja Kääpälän pellot) uutta maankäyttöä on osoitettu ainoastaan Kääpälän peltojen
pohjoisosaan, johon on osoitettu uusi asuinalue jo rakentuneen Pietilän alueen pientalovaltaisen
alueen viereen. Kääpälän peltoaukea on merkittävä muuttolintujen levähdys- ja ruokailualue
keväisin ja syksyisin. Alueella on merkitystä myös peltolinnuston pesimäalueena. Uusi asuinalue
ja sen myötä mahdollisesti lisääntyvä ulkoilu Kääpälän peltojen tiestön alueella lisää lintuihin
kohdistuvaa häiriötä ja pienentää lintujen levähtämiseen soveltuvaa aluetta. Kääpälän peltojen
alueella levähtävistä huomionarvoisista ja/tai runsaista lajeista häiriö kohdistuu etenkin häiriöherkkiin lajeihin, kuten laulujoutseneen, kapustarintaan ja sepelkyyhkyihin. Uusi asuinalue on
sijoitettu jo aiemmin asemakaavoitetun työpaikka-alueen ja pientalovaltaisen alueen väliin, jotta
sen peltoalueelle aiheuttama häiriö jäisi mahdollisimman pieneksi.
Kaava-alueen eteläosassa sijaitsevan valtakunnallisesti tärkeän Päijänteen linnustoalueen alueelle on osoitettu uutena aluevarauksena satama-alue Hulkkionlahdelle. Satama-alueen aluevaraus
sijoittuu alueelle, jonka ranta on voimakkaasti muokattu eikä alueella ole luonnontilaista rantakasvillisuutta tai vesilintujen pesimiseen soveltuvia elinympäristöjä. Satama-alueen toteuttaminen ei sen vuoksi heikennä Päijänteen alueen linnustonsuojelullista arvoa.
5.13 Vesitaloudelliset vaikutukset
5.13.1 Pohjavesivaikutukset

Kaava-alueen luoteisosassa sijaitsee Kerkkolankankaan vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, sekä sen vieressä pieneltä osin Rasuanniemen vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.
Kerkkolankankaalla sijaitsee vedenottamoita.
Kerkkolankankaan pohjavesialueella sijaitsee nykyään Myllymäen työpaikka-alue, asuinalueita,
oppilaitosten alueita, jäähalli ja kaksi hautausmaata, sekä lemmikkieläinten hautausmaa ja osittain paperitehtaan alue. Näiden alueiden nykyinen käyttö jatkuu. Hautausmaan aluetta on laajennettu. Kantatie 56 kulkee pohjavesialueen läpi.
Suurin osa Kerkkolankankaan yli 13 km² muodostumisalueesta säilyy rakentamattomana. Alle 5
km² sijaitsee taajamaosayleiskaavan alueella, jolle noin 2 km² osoitetaan rakentamista. Pohjavesialueiden rajat on merkitty kaavakarttaan, eikä niiden alueelle sijoitu uusia teollisuus- tai muita
riskitoimintoja. Pohjavesialueella rakennukset liitetään vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoon. Katoilta kertyvät sade- ja sulamisvedet voidaan johtaa pohjavesialueelle.
Pieni osa Kollinkankaan pohjavesialueesta sijaitsee taajamaosayleiskaavan alueella. Tämä kohta
on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.
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5.13.2 Pintavesivaikutukset

Sään ääri-ilmiöiden, kuten myrskyjen, tuulisuuden, tulvien ja kuivuuden kesällä yleistyessä sadevesien imeytyminen hidastuu ja maan lujuus saattaa alentua sekä eroosioriski kasvaa vesipitoisuuden kasvaessa. Rakentaminen kasvattaa pintavaluntaa, koska rakennetulla alueella vettä
imeytyy vähemmän verrattuna luonnontilaiseen alueeseen. Vesi myös virtaa nopeammin pois
rakennetulta kuin luonnontilaiselta alueelta, koska päällystetty pinta, avo-ojat ja sadevesiviemärit johtavat vettä nopeammin kuin luonnontilainen alue. Hulevesien määrä riippuu alueelle sijoittuvien toimijoiden tarpeista mm. kattopinta-aloista ja asfaltoidun alueen määrästä. Uusilla teollisuus- ja työpaikka-alueilla tarvitaan hulevesiselvitykset alueiden tarkemman suunnittelun yhteydessä. Mikäli hulevesiselvitys osoittaa, että syntyvien hulevesien määrä kasvaa merkittävästi,
niin hulevesivirtaamien tasaamiseen voidaan suunnitella tasausaltaita ja imeytyksen lisäksi. Hulevesien määrän ja laadun suhteen uusien rakennettavien alueiden osalta on huomioitava imeytys-valunta suhteen säilyttäminen mahdollisimman lähellä luonnonmukaista tilannetta. Osayleiskaava-alue sijaitsee vaihtelevassa maastossa, aina kovista kallioalueista pehmeisiin hiekkakankaisiin.
Valumavedet alueelta ovat pääasiassa rakennusten katoilta tulevia ja piha-alueilta muodostuvia
puhtaita sadevesiä. Syntyvien hulevesien laatua heikentävät lähinnä pinnoilta sadevesien mukana huuhtoutuvat epäpuhtaudet, kuten piha-alueelle ja katolle kuivalaskeumana tuleva pöly ja
lika, teiden ja piha-alueen liikenteen myötä piha-alueelle joutuvat autojen öljyt ja rasvat sekä
autojen renkaissa kulkeutuva maantiesuola.
Suunnittelualuetta voidaan pitää melko matalan tulvariskin alueena ja Kankarisveden tulvariski
on arvioitu maltilliseksi. Päijänteen ja Jämsänjoen alaosan vedenpinta voi harvinaisilla tulvilla,
kerran sadassa vuodessa tai harvemmin, nousta varsin korkealle. Rekolankosken ja Patalankosken patojen murtuminen Jämsänkosken tehtaiden alueella on teoreettinen uhka Jämsänjoen alueella. Keski-Suomen ELY-keskuksen suosittelema alin rakentamiskorkeus (20.1.2015), ilman
harkinnanvaraista aaltoiluvaraa, on Päijänteen rannoilla 80,40 m mpy (N2000) ja Kankarisveden
rannoilla 99,20 m mpy.
Jämsän kaupunki on teettänyt hulevesien hallintasuunnitelman (kaavaselostuksen liite 14). Hulevesitulvariskianalyysissa ei tunnistettu merkittäviä hulevesitulvariskikohteita Jämsän taajaman
alueella. Lammikoitumista voi esiintyä paikoittain. Näiden paikkojen osalta on tarpeen arvioida
tarvittavat toimenpiteet mahdollisen tulvimisen estämiseksi tarkemmassa suunnittelussa. Hulevesien hallintasuunnitelmassa on tunnistettu kolme merkittävää hulevesien johtamisreittiä, jotka
on merkitty kaavakartalle ja joiden välityskykyä ei saa huonontaa. Osayleiskaavan yleismääräyksissä on määrätty hulevesiin liittyen, että hulevedet on ensisijaisesti käsiteltävä kiinteistöllä ja
imeytettävä, että hulevesien hallinnan määrällinen ja laadullinen hallinta on suunniteltava asemakaavoituksen yhteydessä ja varattava käsittelylle tarpeelliset alueet ja että kaikki hulevesien
johtamiseen käytettävät avouomat säilytetään lähtökohtaisesti avoimina.
Hulevesien hallintasuunnitelmassa laskettiin Jämsän osayleiskaavan suunnittelualueella sijaitseville pienvaluma-alueille virtaamat purkupisteessä nykytilanteessa sekä yleiskaavan toteuttamisen lopputilanteessa. Vesimäärä muuttui yhteensä viidellä pienvaluma-alueella. Virtaamien vähäiset muutokset valuma-alueilla johtuvat Jämsän väljästä yhdyskuntarakenteesta sekä suunniteltujen uusien alueiden sijainnista. Muutoksia tapahtuu lähinnä Jämsän keskustan alueella sekä
Jämsänkosken keskustan alueella. Lisääntyneet virtaamat hallitaan viivyttämällä ja mahdollisuuksien mukaan imeyttämällä hulevesiä niin kiinteistökohtaisesti kuin alueellisissa järjestelmissä. Myös Kaipolan taajamassa virtaama lisääntynee. Kaipolassa uusi asuinalue sijaitsee aivan
vesistön läheisyydessä, joten viivyttäminen ei alueella ole niin tärkeää kuin Jämsän ja Jämsänkosken taajama-alueilla.
5.13.3 Vesihuoltoon kohdistuvat vaikutukset

Vesijohtotoiminta-alueen ulkopuoleisten alueiden asemakaavoittaminen edellyttää vesihuoltoverkoston laajentamista. Asuinpientalovaltaisten alueiden laajennukset sijoittuvat pääosin vesihuoltotoiminta-alueen ulkopuolelle, mutta kuitenkin sen välittömään läheisyyteen. Asuin- ja työpaikka-alueiden toteutuksessa tulee huomioida rakentamisjärjestys nykyisten verkostojen suunnasta
sekä vesihuoltoverkostojen ja katujen rakentamisen yhteensovittaminen. Taajamaosayleiskaava
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auttaa vesihuoltoverkoston laajentumista nykyisten rakennettujen alueiden kasvaessa lähiympäristöönsä.
5.14 Maa- ja metsätalouteen kohdistuvat vaikutukset
Maa- ja metsätalouteen on osoitettu kaava-alueen pinta-alasta 62,6 prosenttia. Osayleiskaavan
asuin- ja työpaikka-alueiden laajentaminen vähentää maa- ja metsätalouskäytössä olevien alueiden pinta-alaa rakennettujen alueiden läheisyydessä. Näillä alueilla voidaan jatkaa maa- ja metsätalouden harjoittamista siihen saakka, kunnes alue siirtyy muuhun käyttöön.
Kaavan rakentamattomilla metsätalousalueilla sovelletaan edelleen metsälakia. Metsälain ohjauksen ulkopuolella ovat vain luonnonsuojelulain nojalla suojellut alueet tai kaavalla suojelualueiksi
osoitetut alueet. Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa maa- ja metsätalouteen (M, MY, MU, MT) ja
virkistyskäyttöön (V, VL, VU) osoitetuilla alueilla sovelletaan edelleen metsälakia.
Taajamayleiskaavan lounaisosassa on osoitettu laajoja alueita maa- ja metsätalouteen, joiden
lomassa on useita kyläasumisen alueita. Maisemallisesti arvokkailla peltoalueilla maatalouden
harjoittaminen ja maataloustoiminnan edellyttämä rakentaminen on edelleen mahdollista.
Jämsän taajamaosayleiskaava on mukana Maa- ja metsätalousministeriön koordinoimassa hankkeessa, jossa kehitetään metsätalouteen kohdistuvien vaikutusten arviointia kuntakaavoituksessa. Hanke etenee erillään taajamaosayleiskaavan aikataulusta.
5.15 Vaikutukset maisemaan
Kaavasuunnittelussa on otettu huomioon kaavatyön yhteydessä tehty maisemaselvitys ja sen
suositukset. Suurmaisemassa tärkeät sekä paikallisesti merkittävät näkymät ja näkymäsektorit
säilyvät. Maisemallisesti merkittävät ja alueen identiteetille tärkeät maaseudun kulttuurimaisemat on merkitty kaavassa maisemallisesti arvokkaina peltoalueina, joilla rakentamista ohjataan
olemassa olevan rakentamisen yhteyteen. Suunnittelualueen ns. siniviherverkostoa ja sen jatkuvuuden säilymistä ja yhdistymistä ulkoilureitistöihin tuetaan osayleiskaavalla. Maisemalliset Jämsänjokivarren maiseman arvot on otettu huomioon pidättäytymällä täydennysrakentamiselta
herkimmillä alueilla, pyrkimyksenä merkittävien maisematilojen ja -näkymien säilyttäminen.
Suunnittelualueella ei ole valtioneuvoston päätöksen mukaisia valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Parhaillaan tekeillä olevassa maisema-alueiden päivitysinventoinnissa esitetään
nykyisin maakunnallisesti arvokasta Jämsänjokilaakson maisema-aluetta valtakunnallisesti arvokkaaksi ja laajennettavaksi valtatien pohjoispuolelle ja osittain Kaipolan rataan saakka. Tässä
vaiheessa ko. laajennusalue on otettu huomioon osoittamalla valtatien pohjoispuoleiset viljelyalueet edelleen maatalousalueeksi.
Lisärakentaminen tuo muutoksia maisemaan. Yleiskaavassa osoitettu, asemakaavoitettu ja osittain rakennettu Manulan työpaikka-alue Kaipolanväylän ja Jyväskyläntien risteyksessä sijaitsee
maakunnallisesti arvokkaalla Jämsänjoen maisema-alueella (ma). Haitallisia vaikutuksia pyritään
lieventämään alueelle kohdistuvilla rakentamisen laatua ohjaavilla kaavamääräyksillä. Maiseman
ominaispiirteiden huomioon ottamisella kaavassa puolestaan on myönteisiä vaikutuksia maiseman arvojen säilymiseen.
Jämsänjoen varret ovat kaavaratkaisussa merkitty virkistysalueiksi Jämsänkosken paperitehtaan
osuutta lukuun ottamatta. Ratkaisun pitäisi turvata Jämsänjoen varren pienmaiseman pitämisen
vehreänä mutta kuitenkin kiinteänä osana taajamakuvaa ja jokivarsi voidaan kehittää jokivarsipuistona kaikille kaupunkilaisille.
Valtateiden 9 ja 24 risteysalueen maisemaan taajamaosayleiskaava tuo muutoksia. Risteysalue
muuttuu entistä rakennetummaksi ja jäsennellymmäksi kun sen kohdalle rakennetaan liike- ja
yritystiloja. Kohdasta muodostuu tulevaisuudessa selkeämmin portti Seppolaan. Muutos on suuri
mutta se voidaan nähdä maisemallisesti positiivisena kun nykyään vain osittain rakennettu alue
tiivistyy rakennetuksi kokonaisuudeksi.
Alhojärven arvokkaalla maisema-alueella kaavassa osoitettu lisärakentaminen on yksinomaan
kyläasutusta.
Toteutuessaan maakuntakaavan mukaisen uuden ratayhteystarpeen vaikutus maisemaan on
suuri. Mikäli yhteys toteutuisi Alhojärven maisema-alueella, heikentäisi se merkittävästi Alhojär-
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ven maisemallisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja. Vaikutusta on pyritty estämään ratayhteysmerkintään liitetyllä määräyksellä: Ratayhteyden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa
huomioon maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot ja turvata kulttuurimaiseman säilyminen
eheänä.
5.16 Vaikutukset taajama- ja kyläkuvaan
Kaavakartassa on käytetty kolmea keskusta-merkintää, jossa määritellään tavoitteet keskusten
asemakaavoille Seppolassa, Jämsänkoskella ja Kaipolassa. Merkintä C-1 kattaa ydinkeskustan
Seppolassa, jota kehitetään tiivistyvänä kaupunkimaisena asumisen ja palveluiden alueena. Merkintä C-2 osoittaa keskustatoimintojen reuna-alueen Seppolassa, jota kehitetään monipuolisena
asumisen, palveluiden ja hallinnon alueena. Jämsänkoskelle ja Kaipolaan on merkitty keskustatoimintojen alakeskus (Ca), jota kehitetään kaupunkimaisena asumisen ja palveluiden alueena.
Täydennysrakentamistarkastelujen perusteella keskustoissa on melko laajat täydennysrakentamismahdollisuudet, joiden toteutuminen veisi vuosikymmeniä. Todennäköistä on, että vain osa
täydennysrakentamispotentiaalista lopulta toteutuu.
Seppolan täydennysrakentaminen kannattaa tehdä yhdistelemällä korkeampaa ja tiivismatalaa
rakentamista, riippuen paikasta ja sen hetkisestä kysynnästä. Tiettyihin kohtiin sopii paremmin
tiiviimpi ja matalampi rakentaminen, kun taas toisiin sopii paremmin korkeampi rakentaminen.
Yleisesti ottaen sopivia kerroskorkeuksia nykyisten pääkatujen varrelle on 3 tai 4 kerrosta. Joissakin kohdin on myös mahdollista rakentaa 5- tai 6-kerroksisia rakennuksia, mutta suurimmalle
osalle aluetta korkeintaan 4 kerrosta sopii parhaiten kaupunkirakenteeseen. Rakentamisen lopullisesta määrästä ja korkeudesta päätetään kuitenkin vasta tarkemmassa suunnittelussa.
Pysäköinnin järjestäminen on Jämsänkin tapauksessa ongelmallista. Vaihtoehtona on hyvän kaupunkitilan luominen rakenteellisilla pysäköintiratkaisuilla, joka on kalliimpaa tai uhrata keskeisiltä
paikoilta arvokasta tonttimaata parkkikentille. Korkeammassa rakentamisessa ainakin osan pysäköintipaikoista joutuu rakentamaan esim. kellareihin. Matalammassa rakentamisessa pysäköinti
on mahdollista järjestää enemmän hajautetummin asuntokohtaisesti, jolloin vaikutus kaupunkikuvaan on pienempi.
Nykyiset asuinalueet ja työpaikka-alueet säilyvät ja tiivistyvät jonkin verran. Kaavassa osoitetut
tällä hetkellä rakentamattomat alueet ovat suurilta osin asuinpientaloalueita, sekä jonkin verran
työpaikka-alueita ja sijaitsevat olemassa olevien vastaavien alueiden yhteydessä. Ainoa poikkeus
tähän on asuinpientalojen reservialue kaava-alueen kaakkoisosassa, joka sijoittuu vähänrakennetun peltoalueen ja metsäalueen väliin.
Valtateiden risteysalueelle on osoitettu kaupallisen toiminnan alueita ja työpaikkarakentamista.
Tästä voisi muodostua selkeämpi porttialue Jämsään valtatieltä lähestyessä. Valtatien varrelle on
myös osoitettu nykyiset työpaikka-alueet, joissa on varaa tiivistämiseen. Tämä osaltaan muuttaa
niiden alueen luonnetta rakennetummaksi.
Kaavassa ei osoiteta merkittävää uutta maankäyttöä kyläalueille. Viljelyalueet säilyvät suurelta
osin viljelykäytössä ja kylien maaseutumainen luonne säilyy. Lisärakentamista ohjataan ympäristöön sopivaksi sekä sijoittamiseltaan, että rakentamistavaltaan. Kaavan vaikutukset taajama- ja
kyläkuvaan ovat vähäiset tai myönteiset.
5.17 Vaikutukset kulttuuriympäristöön
Maisemavaikutusten arviointi täydentää osaltaan myös kulttuuriympäristövaikutuksia (kuvataan
kohdassa 5.15).
5.17.1 Rakennettu kulttuuriympäristö

Osayleiskaavan lähtöaineistona on käytetty Keski-Suomen museon Kioski-tietokannan aineistoja
ja valtakunnallisia inventointeja (RKY, Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet).
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt on merkitty kaavaan aluerajauksella ja viivoituksella (RKY). Kaavamääräyksillä edistetään rakennetun kulttuuriympäristön vaalimista.
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Osayleiskaavassa osoitetaan rasterilla sellaiset merkittävimmät maakunnallisesti tai paikallisesti
arvokkaat kaupunki- tai kyläkuvallisesti tärkeät alueet, joiden kulttuuriympäristöarvojen säilymistä voidaan ja tulee asemakaavoituksella erityisesti edistää. Asemakaavoitetun alueen ulkopuolella
rakennusten arvottaminen tehdään osayleiskaavan aineistoon nojautuen. Osayleiskaava tukee
kulttuuriympäristön säilymistä kun arvokkaat kohteet on arvioitu yhteneväisillä kriteereillä koko
taajamaosayleiskaavan alueella.
Jämsänkosken tehtaalla RKY-alueen rajaus on tarkennettu taajamaosayleiskaavassa tehdasrakennuksen kohdalla; rajaus kiertää rakennuksen eikä mene sen halki.
Kaavalla on myönteisiä vaikutuksia kulttuuriympäristön säilymisen kannalta, koska arvokkaat
kohteet on merkitty kaavaan ja kohteille on annettu suojelumääräykset. Muut kaava-alueella
olevat paikallisesti arvokkaat kohteet on todettu kaavaselostuksessa tai sen liitteissä ja niiden
osalta säilyttämisen tavoitteet tullaan määrittelemään asemakaavoituksen yhteydessä.
5.17.2 Vaikutukset arkeologiseen perintöön

Taajamaosayleiskaavassa on osoitettu yleiskaavaa varten laaditun arkeologisen inventoinnin perusteella tunnetut muinaisjäännökset ja niiden suojelumääräykset. Yleiskaava osoittaa muinaisjäännöskohteet ja edistää niiden säilymistä. Maankäyttö on pyritty ensisijaisesti rajaamaan siten,
että arkeologisen perinnön alueet voivat säilyä nykyisellään. Kehittyvän maankäytön alueilla sijaitsevat muinaisjäännökset tulee ottaa huomioon yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Yleiskaava edistää arkeologisen perinnön tunnettuutta ja säilymistä.
5.18 Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen
Sosiaalisilla vaikutuksilla kuvataan vaikutuksia ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja hyvinvointiin.
Osayleiskaava mahdollistaa nykyisten asuinalueiden tiivistämisen, uusien asuin- ja työpaikkaalueiden rakentamisen sekä kevyen liikenteen verkostojen kehittämisen. Muutokset asuin- ja
elinympäristössä koetaan yksilöllisesti ja ne heijastavat jokaisen ihmisen henkilökohtaisia näkemyksiä. Asukkaat voivat kokea omaa aluetta lähelle sijoittuvan uudis- tai täydennysrakennuksen
elinmahdollisuuksia rajoittavana uhkana tai yhtä hyvin alueen arvoa kasvattavana ja elinympäristön viihtyisyyttä lisäävänä. Kaava mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistämisen ja uusien asuinsekä työpaikkojen sijoittumisen alueelle, mikä toteutuessaan luo vireää toimintaympäristöä sekä
palveluja.
Osayleiskaavan maankäytön ratkaisut tarjoavat mahdollisuuden eri asumismuotojen sijoittumiseen. Asuinpientalovaltaisille alueille on mahdollista rakentaa omakoti-, pari-, kytkettyjä pientaloja sekä rivitaloja sekä keskustatoimintojen alueelle keskustaan soveltuvaa asumista. Uusien
asuntoalueiden läheisyydessä on virkistysalueita tai virkistykseen soveltuvia alueita, mikä lisää
alueiden viihtyisyyttä. Uusien asumisen alueiden toteuttaminen keskustan palveluiden ja hyvien
liikenneyhteyksien läheisyyteen vähentää oman auton käytön tarvetta ja mahdollistaa liikkumisen jalan tai pyörällä, mikä helpottaa arjen sujuvuutta.
Uusien metsätalousvaltaisten lähivirkistyskäytössä olevien alueiden muuttaminen rakennetuiksi
alueiksi heikentää rakennettavan alueen käyttämistä virkistykseen. Kaavassa on kuitenkin huomioitu viheryhteysverkostojen ja reittien yhtenäisyys ja jatkuvuus sekä osoitettu pääviheralueet.
Uusien alueiden asemakaavoituksen yhteydessä huomioidaan aluevarausten sisälle tarpeelliset
lähivirkistysalueet ja reitit. Virkistysmahdollisuudet paranevat kaavan mahdollistamien uusien
virkistysreittien, jalankulku- ja pyöräilyväylien ja viheryhteyksien toteuttamisen myötä. Melontareitin osoittaminen kaavassa luo edellytyksiä reitin ja sen käytön kehittämiselle.
Uudet teollisuus- ja työpaikkatoiminnot laajentavat nykyisiä alueita ja ovat sujuvien liikenneyhteyksien varrella ja hyvin saavutettavissa. Nykyisten alueiden laajentaminen täydentää kaupungin yrityselämän rakennetta ja vahvistaa elinkeinoelämää. Teollisuus- ja työpaikkatoiminnot rajautuvat katu- ja tieyhteyksiin, eikä niiden liikenne sekoitu asuinalueiden sisäiseen liikenteeseen.
Valtatien 9 parantaminen vaikuttaa ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Liittymien parantaminen
valtatieltä 9 sujuvoittaa liikenteen ja vähentävät onnettomuuksia.
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5.19 Erityistoimintoihin kohdistuvat vaikutukset
Kaavassa on osoitettu nykyiset erityistoimintojen alueet, kuten jätevedenpuhdistamo, lämpökeskukset, sähköasemat, kaatopaikka, ampumarata ja hautausmaat. Kaavassa on varauduttu hautausmaiden laajennukseen. Muutoin kaavalla on vähäinen vaikutus erityistoimintoihin.
5.20 Ympäristön häiriötekijät
Kaavalla ei ole merkittäviä alueen ympäristönsuojeluun ja ympäristöhäiriöihin kohdistuvia vaikutuksia. Mahdolliset ympäristöhäiriöt on arvioitu aiemmin joko laitosten ympäristölupaprosessien
tai erillisten ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen yhteydessä. Osayleiskaavaratkaisussa ei
osoiteta uusia ympäristöhäiriöitä aiheuttavia toimintoja.
Jämsänkoskella sijaitsee paperitehdas taajamarakenteen sisällä. Paperitehtaalle on Seveso III direktiivin mukaisesti määritetty 1,5 km konsultointivyöhyke. Paperitehtaan läheisyydessä toimii
myös Genencor International Oy:n tehdas, jolle on määritetty 200 metrin konsultointivyöhyke.
Kaipolan paperitehtaalle on niin ikään määritetty 1,5 km konsultointivyöhyke. Tehtaat toimivat
ympäristölupansa puitteissa. Konsultointivyöhykkeet on osoitettu kaavassa.
Suurjännitelinjat aiheuttavat rajoituksia maankäytössä voimajohtojen kohdalla ja niiden suojavyöhykkeellä. Johtoaukean lisäksi tarvitaan 10 metriä leveät suojavyöhykkeet voimalinjan molemmin puolin, jossa puiden korkeus on rajoitettu. Osayleiskaavaan on merkitty maakuntakaavassakin oleva uusi suurjännitelinja kaava-alueen läpi Asemamäen eteläpuolella. Voimajohtoalueelle ei saa sijoittaa rakennuksia tai rakennelmia ilman erityistä lupaa ja uusi voimajohto aiheuttaa maisemahaitan.
Osayleiskaavan mahdollistamien asuinalueiden tiivistämisen ja laajennusten sekä työpaikkaalueiden laajentamisen myötä liikennemäärien kasvun aiheuttamat ilmapäästöt aiheutuvat lähinnä pakokaasuista sekä renkaiden nostattamasta pölystä.
Virallisen rekisterin mukaan Jämsässä on useita pilaantuneita maa-alueita. Maaperän pilaantuneisuus tai pilaantuneisuuden selvitystarve on otettu huomioon kaavassa sellaisilla alueilla, joiden
kaavan mukainen maankäytön toteuttaminen edellyttää erityisiä lisäselvitys- tai puhdistustoimenpiteitä. Kohteille, joiden toiminta jatkuu nykyisellään, kuten huoltoasema-alueille puhdistustarvetta ei ole yleiskaavassa osoitettu, vaan se tulee selvitettäväksi mikäli toiminta alueella
muuttuu.
5.20.1 Melu

Yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma meluntorjunnan kannalta. Yleiskaavavaiheessa tulee
esittää asemakaavoitusta varten alueet, joiden jatkosuunnitelmissa mahdolliset meluongelmat
tulee huomioida. Yleiskaavassa ratkaistaan lähinnä toimintojen sijoittelu, meluisien toimintojen ja
melulle herkän toiminnan välille pitää jättää lähtökohtaisesti riittävä suojaetäisyys. Jos kuitenkin
joudutaan rakentamaan melualueelle, yleiskaavan kaavamääräyksillä turvataan edellytykset meluntorjunnan toteuttamiseksi asemakaavassa.
Kaava-alueelle merkityillä asuinalueilla tie- ja raideliikenteen melutaso on pääosin ohjearvojen
alapuolella. Jämsänkosken teollisuusalueen ympärillä sekä Tampere-Jyväskylä-radan varressa on
kaavassa asuinalueiksi merkittyjä alueita, joiden kohdalla melutaso on yli päivä- tai yöajan ohjearvon. Yöajan ohjearvon ylittäviä kohteita on enemmän kuin niitä alueita, joilla päiväajan ohjearvo ylittyy, sillä radan varressa yöajan 50 dB meluvyöhyke on laajempi kuin päiväajan 55 dB
meluvyöhyke. Lisäksi uusilla asuinalueilla yöajan ohjearvo on 5 dB pienempi kuin jo rakennetuilla
asuinalueilla. Maanteiden varressa yöajan 50 dB meluvyöhyke on pienempi kuin päiväajan 55 dB
meluvyöhyke.
Huhdanvuoren ampumaradan aiheuttama melu ei mallinnuksen mukaan ylitä ampumaratamelun
ohjearvoja sen ympärillä olevilla asuinalueilla. Laukausmelu ylittää ohjearvon radan koillispuolella
olevalla kaavassa virkistysalueeksi merkityllä alueella.
Ohjearvot alittaviin melutasoihin tulisi pyrkiä koko asumisen ja virkistykseen varatulla alueella, ja
vähintään piha- ja oleskelualueilla, terasseilla ja oleskeluparvekkeilla sekä aktiivisessa käytössä
olevilla virkistys- ja ulkoilualueilla. Oleskeluparvekkeet, jotka joudutaan sijoittamaan yli 55 dB
melutasoon, tulisi lasittaa. Oleskeluun tarkoitettuja parvekkeita ei tulisi osoittaa yli 60 dB meluta-
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soon lasitettunakaan. Jos asuintalon liikenneväylän puoleisella julkisivulla on päiväajan keskiäänitaso yli 55–60 dB, tulisi huoneistot ulottua läpi talon, jolloin tuuletus voidaan järjestää talon hiljaisemmalta puolelta.
Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti olemassa olevilla asuinalueilla jää harkittavaksi
mahdollisilla meluntorjuntatoimenpiteillä saavutettava hyöty niiden aiheuttamiin kustannuksiin
nähden. Uusilla asuinalueilla tulee kuitenkin pyrkiä saavuttamaan VnP 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot.
Osayleiskaavassa on tutkittu mahdollisuuksia täydentää muodostuneita asuinalueita siten, että
ne pääsääntöisesti sijoittuvat melu- ja tärinäalueiden ulkopuolelle. Joidenkin maanteiden melualueet eivät ole laajoja johtuen liikennemääristä ja nopeusrajoituksista taajaman kohdalla. Asemakaavoituksen yhteydessä alueiden suunnittelun edetessä tehdään tarkemmat meluselvitykset
ja huomioidaan meluvaikutukset esimerkiksi asuinalueiden asuinkorttelien, lähivirkistysalueiden,
suojaviheralueiden sijoittamisessa sekä mahdollisten meluntorjuntaratkaisuiden yhteydessä.
Osayleiskaavassa on erikseen osoitettu asuinalueiden melun torjuntatarve niissä kohdissa, jossa
meluselvitykset osoittavat, että melun ohjearvot voivat ylittyä.
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6.

OSAYLEISKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET JA TOTEUTUS

6.1

Yleiskaavan tehtävä ja sisältövaatimukset
Yleiskaava on kunnassa yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteistä ohjaamista varten
laadittava suunnitteluväline, joka laaditaan karttana tai toisiinsa kytkeytyvinä karttoina, ja niihin
kuuluvat myös kaavamerkinnät ja -määräykset
Yleiskaavan tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja yleiskaava ohjaa
alueen asemakaavojen laatimista. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta,
jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Nyt laadittu Jämsän taajamaosayleiskaava kattaa Jämsän
keskustaajaman Seppolan, Jämsänkosken ja Kaipolan, sekä niiden läheiset maaseutualueet. Kaavan rajaus noudattaa pääosin rakennusjärjestyksen mukaista suunnittelutarvealueen rajausta.
Yleiskaavan sisältövaatimukset ohjaavat kaavan laatimista ja niillä on myös keskeinen merkitys
arvioitaessa kaavan lainmukaisuutta, esimerkiksi muutoksenhaun yhteydessä. Yleiskaavaa laadittaessa on kaavahierarkia eli maakunta-kaavan määräykset ja ohjausvaikutus otettava huomioon.
Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa.
Tarkemmin yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:ssä.
Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon muun muassa yhdyskuntarakenteen toimivuus,
elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus, asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus, liikenteen
ja muun infrastruktuurin järjestäminen kestävällä tavalla, elinkeinoelämän toimintaedellytykset,
ympäristöhaittojen vähentäminen, ympäristö- ja luontoarvojen vaaliminen sekä virkistysalueiden
riittävyys. Nämä seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät.

6.2

Oikeusvaikutukset muuhun suunnitteluun ja viranomaistoimintaan
Yleiskaavan keskeisimmät oikeusvaikutukset liittyvät kaavahierarkiaan eli yleiskaava on ohjeena
laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden
käytön järjestämiseksi. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan
toteutumista (MRL 42 §). Lisäksi yleiskaava on otettava huomioon suunniteltaessa ja päätettäessä ympäristön käytön järjestämisestä muun erityislainsäädännön nojalla (mm. luonnonsuojelu-,
ulkoilu-, vesi-, lunastus- ja ympäristönsuojelulait).
Yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaavan, jollei kaavassa
toisin määrätä. Yleiskaava ei ole asemakaava-alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun asemakaavan muuttamista koskevan vaikutuksen osalta.
Jos yleiskaava on ilmeisen vanhentunut, asemakaava voidaan perustellusta syystä laatia tai
muuttaa sisällöltään 1 momentissa säädetystä poiketen. Tällöin on kuitenkin huolehdittava siitä,
että asemakaava sopeutuu yleiskaavan kokonaisuuteen ja otettava huomioon, mitä 39 §:ssä
säädetään yleiskaavan sisältövaatimuksista.
Jämsän taajamaosayleiskaava 2030 laaditaan oikeusvaikutteisena ja se korvaa alueellaan aikaisemmat osayleiskaavat:
·

Säyrylän osayleiskaava, 24.3.1986, oikeusvaikutukseton, ulkopuolisia osia jää voimaan

·

Valtateiden alueiden osayleiskaava, 13.11.1989, oikeusvaikutukseton, ulkopuolisia osia
jää voimaan

·

Taajamayleiskaava (Jämsä), 13.11.1989, oikeusvaikutukseton, ulkopuolisia osia jää voimaan

·

Keskustaajaman osayleiskaava (Jämsänkoski), 19.12.1994, oikeusvaikutukseton, korvautuu kokonaan

·

Jämsänjoen ranta-alueiden osayleiskaava, 24.11.1999, ulkopuolisia osia jää voimaan

·

Himoksen osayleiskaava 10.1.2001, ulkopuolisia osia jää voimaan
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6.3

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset
Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi
hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai, milloin alue on katsottava varatuksi muun julkisyhteisön tarkoituksiin, tämä lunasta aluetta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta (ehdollinen
rakentamisrajoitus). Haittaa arvosteltaessa ei oteta huomioon omistussuhteissa yleiskaavan hyväksymisen jälkeen tapahtuneita muutoksia, ellei niitä ole tehty yleiskaavan toteuttamista varten.

6.4

Yleiskaava ja metsälaki
Metsälakia (2 §) sovelletaan metsän hoitamiseen ja käyttämiseen metsätalousmaaksi luettavilla
alueilla. Lakia ei kuitenkaan sovelleta oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella lukuun ottamatta
maa- ja metsätalouteen ja virkistyskäyttöön osoitettuja alueita.

6.5

Yleiskaava ja kulttuuriympäristö

6.5.1

Rakennussuojelulailla suojelu

Ruotsulan pihapiiri on suojeltu erityislailla (Laki rakennusperinnön suojelusta, LaRS). Kohteen
suojelumääräykset on annettu ko. päätöksessä. Kohteeseen kohdistuvien toimenpiteiden suunnitteluvaiheessa on oltava yhteydessä museoviranomaiseen.
6.5.2

Kirkkolailla suojelu

Kirkkolailla suojeluun ei sisälly suojelumääräyksiä. Keskeistä korjaus- ja muutoshankkeita koskevissa vahvistusmenettelyissä ja lausunnoissa on muutoksen olennaisuus, jonka määrittely perustuu seurakunnan arvion lisäksi Museoviraston ja viime kädessä kirkkohallituksen kantaan. Kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista koskeva seurakunnan päätös on alistettavakirkkohallituksen vahvistettavaksi. Seurakunnan on pyydettävä Museoviraston lausunto suojeltujen lisäksi
myös vähintään 50 vuotta sitten käyttöön otettujen kirkollisten rakennusten olennaisesta muuttamisesta, purkamisesta tai käyttötarkoituksen muuttamisesta. Kyseessä on kuitenkin vain lausuntomenettely, ei kirkkolain mukainen suojelu. Suojelua, sen purkua ja kohteen olennaista
muuttamista koskeva päätösviranomainen (ts. seurakunnan päätöksen vahvistava viranomainen)
on kirkkohallitus.
6.5.3

Yleiskaavan rakennussuojelumerkinnät (sr)

Yleiskaavalla ei päätetä kohteen suojelusta, vaan se on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa
asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Rakennuksen suojelusta päätetään joko asemakaavalla tai erityislailla (LaRS)
6.5.4

Kiinteät muinaisjäännökset (SM, sm)

Kiinteät muinaisjäännökset on suojeltu muinaismuistolailla. Kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muistoina Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Ilman muinaismuistolain
nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen,
vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty (Mml 1 §).
6.5.5

Kulttuuriympäristön arvojen säilyminen (sk, sk-1)

Yleiskaavan merkinnät (sk, sk-1) arvokkaan kulttuuriympäristön säilyttämiseksi ohjaavat asemakaavoitusta ja muita kohteeseen ja kulttuuriympäristöön kohdistuvia toimenpiteitä.
6.6

Osayleiskaava ja rakennusjärjestys
Asemakaavoittamattomat alueet osayleiskaava-alueella ovat voimassa olevan Jämsän kaupungin
rakennusjärjestyksen perusteella maankäyttö- ja rakennuslain 16 § 3 momentin mukaista suunnittelutarvealuetta. Suunnittelutarvealueisiin eivät kuulu vesistöalueet eivätkä MRL 72 §:n mukaiset ranta-alueet.
Suunnittelutarvealueella luvan arviointi perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä säädettyihin erityisiin edellytyksiin sen lisäksi, mitä luvan edellytyksistä muutoin säädetään.
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6.7

Toteuttaminen ja ajoitus
Osayleiskaava-alueet toteutetaan asemakaavoituksen kautta ja asemakaavahankkeiden vireilletulosta päätetään erikseen. Kaavan toteuttamisen aikataulu asumisen ja virkistysalueiden osalta
riippuu kunnan asemakaavoitusjärjestyksestä. Työpaikka-, palvelu-, ja teollisuusalueiden osalta
toteuttaminen riippuu alueiden kysynnästä, koska rahoitus niiden rakentamiseen tulee pääasiassa yksityiseltä sektorilta.
Kaavaa ei voida käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena. Sen sijaan kaupunki
voi tehdä alueellisen päätöksen rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolosta kyläalueella
(MRL 137a §). Kaava ohjaa suunnittelutarveratkaisujen harkintaa ja perusteluita.
Vt 9 ja 24 sekä kt 56 liittymäalueen liikennejärjestelmiä ja maankäyttöä tulee kehittää yhtäaikaisesti.
Manulan alueen mahdolliset maankäytön muutokset edellyttävät tarkastelua siitä, millaisia liikennemääriä nykyiset liikenneyhteydet voivat ottaa vastaan.
Taajamaosayleiskaavaan on osoitettu asuinalueiden reservialueita. Ne on tarkoitettu asemakaavoituksen pitkän aikavälin reservialueeksi. Alueiden toteuttaminen aloitetaan vasta, kun keskustaa lähempänä olevien asuinalueiden rakentamismahdollisuudet on hyödynnetty.
Seveso III -direktiivin mukaisten laitosten konsultointivyöhykkeellä laadittavista kaavoista tulee
pyytää TUKES:n ja pelastusviranomaisen lausunto.
Moottorikelkkareittien toteuttaminen maanteiden yli edellyttää maantieviranomaisen luvan tien
ylitykseen (Maantielaki 37 §). Lupa voidaan myöntää jos ylityskohdasta ei aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle eikä haittaa tienpidolle.
Ulkoilureitit, puistot ja virkistysalueet toteutetaan hankekohtaisesti kaupungin päätösten ja
suunnitelmien mukaisesti. Maanteiden ja rautateiden toteutus on pitkälti riippuvaista valtion rahoituksesta ja päätöksistä.

6.8

Toteutuksen seuranta
Osayleiskaavan toteutumista seurataan ja ohjataan asemakaavoilla ja edelleen rakennusluvilla.
Kaupunginvaltuusto tarkistaa säännöllisin väliajoin yleiskaavan toteutumisen, sen lähtökohtana
olevien tietojen ajantasaisuuden sekä strategisen yleiskaavan ja tämän yleiskaavan päivittämistarpeen.

Lahdessa 13.2.2018
Ramboll
Kaavoitusyksikkö

Niina Ahlfors
yksikön päällikkö

Dennis Söderholm
suunnittelija
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