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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Osayleiskaavaselostus, joka koskee 18. päivänä tammikuuta 2017 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 Hi-
moksen väliselle alueelle. Suunnittelualueella asuu noin 15 000 asukasta, mikä on noin 70 prosent-
tia 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 maalais-
kylämaisemaa, jossa asutus sijaitsee teiden varsilla ja maisemaa hallitsevat laajat peltoalueet.
Suunnittualue rajoittuu idässä Himoksen matkailukeskukseen.

Oikeusvaikutteisen osayleiskaavan sijainti ja rajaus.



iii

Kaavan tarkoitus

Osayleiskaavan tehtävä ja tarkoitus on esittää kaavan muodossa kunnan keskeisten taajama-
alueiden 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. Suunnit-
teilla olleen strategisen yleiskaavan rooli muuttuu taustaselvitykseksi alueen laajennuksen myötä.
Kaupungin strategiset maankäytön linjaukset esitetään kaavaselostuksessa. Strateginen yleiskaava-
tarkastelu on tämän osayleiskaavan liitteenä (liite 2).
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Selostukseen kuuluu kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen

Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista:

· Jämsän rakennemalli 2025 (5.3.2012)

· Keski-Suomen museon Kioski – Kulttuuriympäristön inventointi

· Maakuntakaavaselvitykset

· Jämsä-puiston yleissuunnitelma (7.4.2015)

· Ajantasa-asemakaavat

· Valtatien 9 aluevaraussuunnitelma Jämsän kohdalla (2015)

· Valtatie 9 Jyväskylä–Jämsä, kehittämisselvitys (2013)

· Jämsän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma (4.11.2010)

· Tiirinniemen–Kalmoniemen (Kaipola) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016

· Rakennettu kulttuuriympäristö, 2009 (Museovirasto)

· Muinaisjäännösrekisteri (Museovirasto)

· Ympäristöhallinnon OIVA-ympäristöpalvelu (mm. pohjavesialueet, suojellut alueet, Natura 2000 -
alueet ym.)

· Maaperätiedot (Geologian tutkimuskeskus)

· Maanmittauslaitoksen avoimet tietoaineistot
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1. TIIVISTELMÄ

1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Laatimispäätös 23.4.2015

Vireilletulo 26.2.2015

OAS:n nähtävilläolo 11.5.–29.5.2015

Luonnoksen nähtävilläolo

Ehdotuksen nähtävilläolo

Luottamuselinkäsittelyt

Asukastilaisuudet

1.1.1 Aloitusvaihe

Osayleiskaavan laatiminen on kuulutettu vireille Jämsän kaavoituskatsauksessa 26.2.2015. Tek-
ninen 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.

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 4.3.2015. Neuvottelussa käsiteltiin mm. suun-
nittelun lähtökohtia ja osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Tekninen lautakunta
on valinnut Ramboll Finland Oy:n kaavan laatijaksi 27.8.2015 § 123.

1.1.2 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 viran-
omaisten kanssa on järjestetty 16.8. ja 17.11.2016.

Aloitus- ja valmisteluvaiheen aineiston, osallisilta ja kunnalta saadun palautteen sekä aloitusvai-
heen viranomaisneuvottelun tulosten perusteella laadittiin osayleiskaavaluonnos, jonka Jämsän
tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan xx.xx.2017 (täydennetään päätöksen jälkeen) julki-
sesti nähtäville asetettavaksi. Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä xx.x.–xx.xx.2017 välisen ajan.

1.1.3 Ehdotusvaihe

Täydennetään ehdotusvaiheessa

1.1.4 Kaavan hyväksyminen

Täydennetään hyväksymisvaiheessa

1.2 Osayleiskaavan sisältö

1.2.1 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 Jämsänkoskella ja Kaipolassa. Muut kerrostalovaltaiset alueet
sijaitsevat keskustatoimintojen kaavamerkinnän alueille. Asuntoalueita (A) on osoitettu keskus-
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taajamien läheisyyteen sellaisille alueille, joille on toteutunut monipuolista asumista tai joille on
mahdollista rakentaa tavanomaista omakotialuetta monimuotoisempaa ja tiiviimpää rakentamis-
ta.

Uusiksi tai olennaisesti muuttuviksi pientalovaltaisiksi asuntoalueiksi (AP) on osoitettu alueita
Pietilässä, Tiirinniemellä ja Asemamäellä. Jämsänkosken paperitehtaan insinööriasunnoille on
annettu merkintä erillispientalojen alue (AP-1), jossa teollisuusalueen melu on huomioitava. Pien-
talovaltaisia reservialueita (AP/res) on osoitettu Asemessa, Sorvajärvellä, Pietilässä, Asemamäel-
lä ja Harjunkankaalla. Alueet on tarkoitettu asemakaavoituksen pitkän aikavälin reservialueeksi.

Kyläalueeksi (AT) on osoitettu useita pienialaisia alueita Partalan ja Alhojärven suunnalla. Valta-
tien 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 alu-
eeksi, joilla voi sijaita asutusta, maatalouden tilakeskuksia, palveluja ja työtiloja. Uudisrakennuk-
set on sovitettava huolellisesti maisemaan ja kyläkuvaan.

1.2.2 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-
tettu alueita ydinkeskustan reunalla: market-alue ja Lukkoilantien korttelit, sekä Jämsänjoen
länsipuolella kaupungintalon ja rautatieaseman ympäristön alueita. Ydinkeskusta kehitetään tii-
vistyvänä kaupunkimaisena asumisen ja palveluiden alueena ja keskustatoimintojen alue ydin-
keskustaa tukevana keskustatoimintojen alueena, joka on monipuolinen asumisen, palveluiden ja
hallinnon alue. Jämsänkosken ja Kaipolan keskustat on osoitettu keskustoimintojen alakeskuk-
seksi (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 kaupunkiasu-
misen ja palveluiden kehittämisen alue pääkaavamerkinnän päälle. Alueelle voidaan sijoittaa
monipuolisia keskustan toimintoja, kuten palveluita, asumista, elinkeinotoimintoja ja virkistysalu-
eita.

Saarentielle ja Viiskulman länsipuolelle on sijoitettu kaupallisten palveluiden alueita, jolle voidaan
sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä (KM-1). Alue on tarkoitettu tilaa vaativan erikoistavara-
kaupan 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 vähit-
täiskaupan 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). Alue on tar-
koitettu liikennehakuisille työpaikka- ja palvelutoiminnoille, ei kuitenkaan vähittäiskaupan suur-
yksiköille. 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 laa-
jenemissuunta.

Merkinnällä palvelujen ja hallinnon alue (P) osoitetaan julkisten tai yksityisten palvelujen ja hal-
linnon alueita C-alueiden ulkopuolella. Alueita ei ole tarkoitettu kaupan toiminnoille.

Merkinnällä julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY) osoitetaan luonteeltaan julkisten palvelujen
alueet, kuten virastojen, opetus-, kulttuuri- ja sosiaalitoiminnan sekä terveydenhuollon palveluti-
loille tarkoitetut alueet.

Matkailupalvelujen alueeksi (RM) on osoitettu Rasuan leirintäalue ja Patalahden rantamotelli.
Vinnin tila on osoitettu matkailupalvelujen alueeksi, jolla ympäristö säilytetään (RM-1/s).

1.2.3 Työ ja tuotanto

Toteutuneiksi työpaikka-alueiksi (TP) on osoitettu kolme aluetta Kaipolassa, Myllymäki, Jämsän
rautatieaseman länsi- ja itäpuolella sekä kolme aluetta valtatie 9:n varrella. Uudeksi tai olennai-
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sesti muuttuvaksi työpaikka-alueeksi (TP) on osoitettu laajennus rautatieaseman länsipuolen
alueella ja Myllymäen kyljessä on osoitettu uusi työpaikka-alueen reservialue (TP/res).

Kilpakorven eteläpuolelle, Kaipolan vanhan sahan alueelle ja Jämsänkosken ratapihan viereen 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 varastoi-
va laitos (T/kem). Teollisuus- ja varastoalue, jolle voi sijoittaa logistiikkakeskuksen (T/log) on
osoitettu valtateiden risteysalueelle. Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle
erityisiä vaatimuksia (TY) on osoitettu Jämsän rautatieaseman työpaikka-alueen viereen ja Myl-
lymäkeen. Olkkolan venetelakka on osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T-1).

1.2.4 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, Jämsänjoen varsi ja Rekolanselän itäranta on merkitty lähivirkistys-
alueeksi. 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 ulkoi-
lureitin ylityskohtaa Jämsänjoen yli on osoitettu Jämsän kirkon kohdalle ja rautatiesillan kohdalle
ja yksi kohta Jämsänkoskella Oinaalan stadionin kohdalla. Moottorikelkkailureittejä on osoitettu
valtatien 9 suuntaisesti ja niiden poikkireitit Olkkolan suuntaan ja Matkosvuoren ohi. Jämsänjo-
keen ja Kankarisveteen on osoitettu melontareitit. Venesatamia/venevalkamia on osoitettu 5 kpl
Jämsänjokeen, 7 kpl Kankarisveden rannoille, 2 kpl Olkkolanlahteen ja 1 kpl Patalahteen. Hulkki-
on ja Tiirinniemen venesatamat on osoitettu satama-alueeksi (LV). Uimarantoja on  merkitty  7
kpl.

1.2.5 Loma-asuminen

Kaava-alueella sijaitsee loma-asuntoja, mutta erillisiä loma-asuntoalueita ei ole esitetty kaava-
kartalle. Rantarakennusoikeuden mitoituslaskelma on tehty Patalahden ja Asemenjärven rannoil-
la, eikä uusia rakennuspaikkoja muodostunut.

1.2.6 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 pa-
rannettavaksi valtatieksi. Uusi kokoojakatu on osoitettu Myllymäkeen.

Tieliikenteen yhteystarpeita on osoitettu Manulan kohdalla valtatien ali, Pietilässä kaksi yhteys-
tarvetta ja Haaviston suuntaan ohitustie Jämsänkosken itäpuolitse. Myös valtatien 9 liittymämuu-
toksia 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.

Jämsän rautatieasema sekä Jämsän ja Jämsänkosken linja-autoasemat on merkitty pistemerkin-
nöin.

Puuttuvat tai puutteelliset kävely ja pyöräily-yhteydet on osoitettu merkinnällä kehitettävä käve-
ly- ja pyöräily-yhteys.

1.2.7 Erityisalueet

Yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET) on osoitettu Jämsän jätevedenpuhdistamo ja muutama
lämpökeskus ja sähköasema. Paperitehtaiden jätevedenpuhdistamot on sisällytetty teollisuusalu-
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eisiin. Jätteenkäsittelyalueeksi (EJ) on osoitettu Jämsänkosken kaatopaikka, jonka kyljessä on
myös ampumarata-alue (EA). Osa kaatopaikasta, sekä Särkänniemen kaatopaikka kulkee mer-
kinnällä suljettu jätteenkäsittelyalue (EJ-1). Muut lämpökeskukset ja sähköasemat on osoitettu
pistemerkinnöin (et, yhdyskuntateknisen huollon kohde).

Hautausmaa-alueet on osoitettu kaavassa (EH) ja joihinkin kohtiin rautatien, maanteiden ja teol-
lisuusalueiden varsille on osoitettu suojaviheralueita (EV).  Kolme maa-aineistenottoaluetta (EO)
on merkitty kaavaan.

1.2.8 Suojelu

Muinaismuistoalueeksi/-kohteeksi (SM, sm) on osoitettu kiinteät muinaisjäännökset ja -alueet.

Kaupunki- tai kyläkuvallisesti arvokkaaksi alueeksi tai kohteeksi merkitään alueet, joilla sijaitsee
useita kulttuuriperinnön kannalta arvokkaita kohteita. Yksittäisiä vastaavia kohteita on merkitty
pistemerkinnällä (sk). Näitä alueita ja kohteita on kaavassa useita. Kulttuurihistoriallisesti merkit-
tävät suojeltavat rakennukset on merkitty pistemerkinnällä (sr), elleivät sisälly edellä mainittuun
alueeseen.

Alueita, joilla on säilytettäviä rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja on osoitettu merkinnällä
/s. Yksi alue on merkitty tällä tavalla: Vinnin tila.

Valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetun kulttuuriympäristön kokonaisuudeksi (RKY) on osoitet-
tu Jämsänjoen agraarimaisema, Vanha Jämsä, Jämsänkosken teollisuusympäristö ja Suur-
Jämsän empiretalot Museoviraston rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnin RKY-2009 mu-
kaisella rajauksella.

Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti maisema- ja kyläkuvallisesti arvokkaat alueet
(ma) on merkitty tulkitsemalla Keski-Suomen museon tekemien inventointien ja maastokäyntien
perusteella maankäytön suunnittelun kannalta keskeisimmät kohteet ja alueet. Kaavaan merkityt
kohteet on luetteloitu kohdassa 2.4 Rakennettu kulttuuriympäristö.

Nykyiset tai suojeltavaksi tarkoitetut luonnonsuojelualueet (SL) on osoitettu kaavassa. Luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiksi alueiksi (luo) on osoitettu ne liito-orava-alueet,
jotka sijaitsevat rakennettavaksi tarkoitetuilla alueilla. Luonnontilaisia lähteitä on merkitty kaava-
kartalle 5 kpl.

Ryönien alueelle ja Matkosvuorelle on merkitty alue, jolla on luonnon monimuotoisuuden ja mai-
seman kannalta tärkeitä arvoja. Ryönien alueelle on myös osoitettu kaksi maisemallisesti merkit-
tävää pienvesistöä ja niiden kasvillisuus. Myös Nytkymenjoki Partalassa on osoitettu tällä mer-
kinnällä. Historialliset tielinjaukset on osoitettu kaavakartalla.

1.2.9 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 viljelyskäy-
tössä mutta niiden maisemalliset arvot ovat maisemallisesti arvokkaita peltoalueita (MA) vähäi-
sempiä.

Maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi, joilla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU), on osoi-
tettu Köyryssaari Kanakarisvedessä. Virmapyhänvuori sekä saari Patalahdessa on saanut merkin-
nän maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY).

1.2.10 Vesialueet

Vesialueeksi (W) osoitetaan järvet, Jämsänjoki ja Jämsäpuiston lammet.

1.2.11 Muut alueiden erityisominaisuuksia ja kehittämistarpeita ilmaisevat kaavamerkinnät

Tärkeäksi tai vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi (pv) osoitetaan Kerkkolankankaan
ja Kollinkankaan vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet.
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Jämsänkosken ja Kaipolan paperitehtaiden ja direktiivin 2012/18/EU mukaisen laitoksen 1,5 ki-
lometrin suojavyöhyke (sv) on osoitettu kaavakartassa. Genencorin tehtaan samanlainen 200
metrin vyöhyke sisältyy edelliseen vyöhykkeeseen. Kyseessä on vaarallisia kemikaaleja käsittele-
vä 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 logis-
tiikka-alueen laajenemissuunta valtateiden risteyksestä etelään.

Melun torjuntatarve on osoitettu asuinalueiden kohdalla mikäli ne sijaitsevat lähellä maantietä tai
rautatietä.

Tärkeät maiseman huippukohdat on osoitettu kaavassa: Virmapyhänvuori, Partalankoski, Kaipo-
lan tehdas, Jämsänkosken tehdas, Linnavuori, Aarresaari ja Kansanopisto.

1.3 Toteuttaminen

Jämsän taajamaosayleiskaava 2030 laaditaan oikeusvaikutteisena ohjaamaan asemakaavoitusta.
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2. LÄHTÖKOHDAT

2.1 Alueen yleiskuvaus

Jämsä sijaitsee Keski-Suomen maakunnan lounaisosassa, Jyväskylästä noin 60 kilometriä Tam-
pereen 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 Jämsän-
kosken taajaman pohjoisosissa vahvasti vesistöihin. Jämsänkosken ja Seppolan taajamia yhdis-
tää Jämsänjoki, joka jatkuu etelän suuntaan laskien Kaipolassa Päijänteeseen. Suunnittelualueen
lounaiskulma on perinteistä maalaiskylämaisemaa, jossa asutus sijaitsee teiden varsilla ja mai-
semaa hallitsevat laajat peltoalueet. Suunnittualue rajoittuu idässä Himoksen matkailukeskuk-
seen.

2.2 Luonnonympäristö

2.2.1 Luonnonolot

Suomi jakautuu pohjois-eteläsuunnassa neljään boreaalisen havumetsävyöhykkeeseen, joiden
rajat määräytyvät lämpöilmastosta aiheutuvien kasvillisuuserojen perusteella. Vyöhykkeet voi-
daan edelleen jakaa lähinnä ilmaston mereisyydestä ja mantereisuudesta johtuvien kasvillisuus-
erojen määräämiin lohkoihin. Jämsän seutu kuuluu jaottelussa Järvi-Suomen eteläboreaalisen
metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen. Eteläboreaalisen vyöhykkeen metsätyypit muodostavat metsä-
kasvillisuutemme perussarjan, johon muitten vyöhykkeitten tyyppejä verrataan. Kasvistoltaan
rikkain osa eteläboreaalista vyöhykettä on lounaismaa eli vuokkovyöhyke. Järvi-Suomen eteläbo-
reaalinen metsäkasvillisuusvyöhyke ei yleisesti ottaen ole niin rehevää kuin lounaismaan vuokko-
vyöhyke. Suunnittelualueen luonnosta ja luonnonsuojelusta tarkemmin kohdassa 2.2.7.

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 m mpy ja valuu Päijänteeseen, jonka pinta on korkeudella 78 m mpy. Tämä on käytännössä
myös taajamaosayleiskaavan matalin korkeus Jämsänjoen loivassa eteläosassa. Kaava-alueen
eteläosan maasto on tasaisempi ja sen korkeus merenpinnasta vaihtelee pääsääntöisesti 80:sta
100:aan metriin. Eteläosan korkeimmat kohdat ovat Matkosvuori (220 m) Partalassa, Ohasvuori
(170 m) Seppolan tuntumassa ja Pitkävuori (163 m) Kaipolassa. Etelässä sijaitseva Virmapyhän-
vuori kohoaa yli 50 metriä Jämsänjoen yläpuolelle. Suurimmat korkeuserot ovat kaava-alueen
pohjoisosassa, joka on kallioisempi. Useampi kallionnyppylä kohoaa yli 180 tai 190 metriä me-
renpinnan yläpuolelle alueen koillisosassa. Kaava-alueen ulkopuolella sijaitseva Himoksen hiihto-
keskuksen korkein kohta on 228 m mpy.
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Kuva 2-1. Alueen korkeussuhteet.
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2.2.4 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 maise-
mallisesti huomattavat, vuorimaiset selänteet. Jämsänjoen itäpuoleiset selänteet ovat porfyyristä
graniittia ja porfyyristä kvartsimontsoniittia. Näistä kivilajeista koostuvia maisemassa hyvin erot-
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 länsi-
puolella sijaitsevat kiillekneissi-, vulkaniitti-, uraliittiporfyriitti- ja kiilleliuskevyöhykkeet.

Jämsänjoki sijoittuu pohjois–etelä -suunnassa maisemallisesti merkittävään, Jämsänkosken Kan-
karisvedeltä Päijänteen Hulkkionlahteen saakka ulottuvaan kallioperän murroslinjaan, joka mää-
rittää jokimaiseman korkoasemat ja koskipaikat sekä antaa laakson maisematilalle suunnan ja
reunat. Muita maisemallisesti mielenkiintoisia kallioperän murroslinjoja ovat Alhojärven viljely-
laakson 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 mur-
roksia ovat luode–kaakko -suuntainen murroslinja Kankarisveden ja Haaviston Sovijärven ja Päi-
jänteen Juokslahden välillä, sekä Patalahden laakso. Lisäksi selvitysalueella on joukko kalliose-
lännealueiden 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 hiekkakankai-
siin ja muodostuu jyhkeistä, korkeista kallioselänteistä, jotka ovat suurelta osin ohuiden irtomaa-
kerrosten peittämiä. Alueen sisäiset korkeuserot ovat suuria, noin 50 metriä. Glasifluviaalisesta
toiminnasta kertoo Kaipolanvuoren ja Tupavuoren välinen sanduriuoma, jonka kautta sulamisve-
det ovat virranneet kaakkoon Kollinkankaan deltatasanteelle.

Maaperä

Selvitysalueen maaperäolosuhteet ovat monipuolisesti vaihtelevat ja maisemallisesti kiinnostavat,
sillä eri maalajit heijastuvat selkeästi alueen maisemakuvaan muun muassa vaihtelevan kasvilli-
suuden ja eri maankäyttömuotojen sijoittumisen muodossa. Jääkauden aikaiset ja jälkeiset jääti-
köiden ja niiden sulamisvesien liikkeet sekä Itämeren ja Muinais-Päijänteen vaiheet ovat muo-
kanneet Jämsän seudun maaperää. Näsijärven–Jyväskylän jäätikkökielekevirran reuna ulottui
Hämeenkyrön pohjoisosista Keski-Suomeen saakka ja kielekkeen eteen, Yoldiameren rannalle
kerrostui Sisä-Suomen reunamuodostumavyöhyke. Reunamuodostuman pohjoispuolelle kerros-
tuneet 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 deltamuo-
dostuma, jonka lakitasanne on Yoldianmeren rantavesien noin 140 m mpy korkeustasolle huuh-
toma. Jämsänjokeen viettävä rinne on karkeaa hietaa ja vyöhykkeellä on lähteitä ja vesiuomia.
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Korkein jääkauden jälkeinen Yoldiamerenranta oli Jämsän–Jämsänkosken alueella noin 140–150
m:n korkeudella. Huuhtoutumisraja voi maastossa näkyä paljaana kalliona, kivikkovyönä tai tör-
mänä, kuten esimerkiksi Matkosvuoren, Ohasvuoren, Pienen Ahonvuoren ja Jämsänkoskella Ori-
vuoren ja Mäntymäen rinteellä. Korkeimman rannan yläpuolelle kohoavien mäkien laet ovat ra-
vinteikkaampia 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
noin 120 m nykyisen merenpinnan yläpuolella, ja tälle korkotasolle sijoittuvia kivikoita on muun
muassa Tervasmäellä ja Jämsänkosken koulumäellä. Ancylusjärvivaiheen alussa Päijänne oli jää-
järven laaja-alainen lahti. Vähitellen maankohoamisen seurauksena Keski-Suomen järvialue ko-
hosi 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.

Kuva 2-2. Alueen maaperä. (lähde: GTK)
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2.2.5 Vesistöt ja vesitalous

Taajamaosayleiskaavan alueella on useita pieniä järviä ja lampia. Taajamaosayleiskaavan vesis-
töjä ovat Asemenjärvi, Patalahti, Koukkulammit, Ahvenlammi, Särkijärvi, Jaatilanjärvi, Suolam-
mi, Laukalammi, Oinaslammi, Alaslammi, Keskislammi, Soukkio, Kaakkolammi ja Kankarisveden
Rekolanselän eteläosa. Taajamaosayleiskaavan eteläosassa sijaitsevat Alhojärvi, Pienami, Hanis-
järvi, Majistonjärvi, Nytkyn, Iso Nurmijärvi ja Vähä Nurmijärvi, Peräjärvi, Pitkäjärvi ja Kattilajär-
vi. 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, jon-
ka lisäksi alempana lyhyen matkan päässä sijaitsee Patalankosken voimalaitos. Vedenkorkeutta
on seurattu vuodesta 1910 ja suurin tulva tapahtui vuonna 1988, jolloin vedenpinta ylitti määri-
tetyn 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: Kerkkolankangas ja Kollinkangas
(tärkeät pohjavesialueet) ja Rasuanniemi (vedenhankintaan soveltuva alue). Lisäksi suunnittelu-
alueen lähistöllä sijaitsee Kankaanmäen ja Lahdenkylän luokitellut pohjavesialueet.

Kuva 2-3. Pohjavesialueet. (lähde: Oiva-paikkatietopalvelu)
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2.2.6 Maa- ja metsätalous

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

2.2.7 Luonnonsuojelu

Kaava-alueen arvokkaita luontokohteita on kuvattu tarkemmin kaavaselostuksen liitteenä 4 esi-
tetyssä luontoselvityksessä.

2.2.7.1 Luonnonsuojelualueet

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

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

2.2.7.2 Uhanalaiset eliölajit

Uhanalaisten eliölajien esiintymistä selvitettiin Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä Eliöla-
jit -tietojärjestelmästä (tilanne 16.10.2015). Useat suunnittelualueelle sijoittuvista havainnoista
olivat hyvin epätarkkoja ja monet havainnoista yli 20 vuotta vanhoja. Tässä käytetty uhanalai-
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suusluokitus on muiden lajien osalta Rassi ym. (2010) mukainen, mutta nisäkkäiden osalta käy-
tetään uutta vuoden 2015 luokitusta (Liukko ym. 2016).

Tietojärjestelmässä on eniten havaintoja Jämsän ja Jämsänkosken keskustan lähettyviltä sekä
Olkkolan–Kaipolan seudulta. Vangonmäen hautausmaan ympäristöstä on tehty havainnot aho-
noidanlukosta (v. 2014) ja kangasajuruohosta (v. 2008), jotka ovat molemmat silmälläpidettäviä
(NT) lajeja. Koskikeskisen länsi- ja lounaispuolelta on tehty ketoneilikasta (v. 2009) ja ketonoi-
danlukosta (v. 2003), jotka ovat molemmat silmälläpidettäviä lajeja.

Ryönien lehdon luonnonsuojelualueelta on havaintoja (v. 2003) harsosammalesta ja vakoruu-
tusammalesta, jotka ovat molemmat vaarantuneita (VU) lajeja. Lisäksi Ryönien luonnonsuojelu-
alueella on havaittu silmälläpidettävät korpinurmikka (NT) ja tuoksumatara (NT). Lisäksi vaaran-
tunut kovakuoriainen, pyörörutavesiäinen, on tavattu Ryönien lehdon itäosassa v. 2005.

Läheltä Myllymäen teollisuusaluetta Koskenväylän varrelta on havaintoja musta-apilasta (NT) ja
kangasajuruohosta. Puhdistamon eteläpuoliselta alueelta Jämsänjoen länsipuolelta on tehty ha-
vainto harsosammalesta (VU). Suolammin etelärannan läheltä on havainto ketonoidanlukosta
(NT). Hiidenmäen luonnonsuojelualueella on havaittu v. 2008 röyhelökarve, joka on luokiteltu
erittäin uhanalaiseksi (EN) lajiksi. Kaipolanväylällä lähellä Jämsänjoen Virmapyhänlahtea on ha-
vaittu ketoneilikkaa (NT) ja Viiskulman alueelta on havainto musta-apilasta (NT).

Kaava-alueen kaakkoisreunalla Turkinkyläntien varrelta on tehty useita havaintoja vaarantunees-
ta hirvenkellosta. Alhojärven läheltä on tehty havainnot vuonna 2013 ketoneilikasta ja musta-
apilasta (NT) ja Lopeiskulmassa musta-apilasta v. 2005 (NT). Lisäksi Olkkolassa on havaittu ai-
emmin ahonoidanlukkoa (NT), mutta v. 2000 tehdyllä käynnillä sitä ei havaittu.

2.2.7.3 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. Toden-
näköisesti laji elää laajemminkin Nytkymenjoen alueella.

Viitasammakosta on tehty havaintoja keskustasta Jämsänjoen varrelta Lopotin alueelta, Alhojär-
veltä, Olkkolanlahdelta sekä kaava-alueen lounaisosasta Isokorven tilan läheltä (Luonnontieteel-
linen keskusmuseo 2016). Lajia esiintyy todennäköisesti useimmilla kaava-alueen järvillä ja
lammilla. Lisäksi laji saattaa lisääntyä peltoalueiden valtaojissa.

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. Jätös-
puita havaittiin näillä kuudella alueelle yhteensä 46. Lisäksi syksyllä 2016 tehdyllä käynnillä ha-
vaittiin kolme liito-oravan jätöspuuta Olkkolanlahden pohjukassa Lautatarhantien eteläpuolella.
Samalta paikalta on olemassa myös aikaisempi liito-oravahavainto.

2.2.7.4 Arvokkaat linnustoalueet

Suunnittelualueella ei sijaitse kansainvälisesti tai valtakunnallisesti tärkeiksi luokiteltuja linnusto-
alueita (IBA- ja FINIBA-alueet). Kaava-alueella sijaitsee kolme maakunnallisesti tärkeäksi luoki-
teltua linnustoaluetta (MAALI-alueet): Kääpälän pellot, Alhojärven alue ja Lokalahti (Keski-
Suomen lintutieteellinen yhdistys 2013). Alhojärvi kuuluu myös valtakunnalliseen lintuvesien
suojeluohjelmaan (Alhojärvi, LVO090195).

2.2.7.5 Arvokkaat luontokohteet

Luontoselvityksessä tarkastetuilta osa-alueilta ei todettu luonnonsuojelulain 29 § mukaisia suojel-
tuja luontotyyppejä.

Luonnontilaisia tai sen kaltaisia vesilain 2. luvun 11 § tarkoittamia lähteitä suunnittelualueella
todettiin viisi kappaletta. Lähteet sijaitsivat Orivuoren luonnonsuojelualueen lähellä ja Jämsänjo-
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en lähellä jätevedenpuhdistamon eteläpuolella sekä Olkkolassa Viialantien länsipuolella. Lisäksi
yksi lähde havaittiin Lehmisuolla noin 700 m suunnittelualueen ulkopuolella.

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 4) todettiin
metsälain 2. luvun 10 § mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Kevään 2016 liito-
oravaselvitykseen keskittyneillä maastokäynneillä ei todettu uusia luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Taajamaosayleiskaavan eteläisellä laajennusalueel-
la havaittiin syksyn 2016 maastokäynneillä huomionarvoisia elinympäristöjä osa-alueilla 21, 24,
27 ja 28.

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

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

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

· Osa-alueella 21 (Matkosvuori) havaittiin pienialaisia useita lähellä toisiaan olevia räme- ja
korpialueita (ruohokorpi (RhK) ja tupasvillaräme (TR) sekä rämeen ja korpien suoyhdistymä-
tyyppejä). Pienialaiset ja ympäristöstään erottuvat suonotkelmat ovat metsälain 2. luvun 10
§ mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Matkosvuoren eteläpuolella olevalta Savonvuo-
ren-Mäkelänvuoren alueella havaittiin lisäksi melko iso yhtenäinen noin 16 hehtaarin kokoi-
nen metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas elinympäristökokonaisuus, joka sisäl-
tää vanhaa uudistusiän selvästi ylittänyttä lahopuustoista kuusivaltaista kangasmetsää, kal-
liojyrkänteen, luonnontilaisen kaltaisen noron ja märkää luhtaista korpea. Matkosvuoren län-
siosassa on jyrkkä rinnemetsä, jonka puusto on yleisesti hyvin iäkästä vaihdellen järeistä
kuusikoista mäntyä kasvaviin vanhoihin kalliometsiin. Matkosvuoren jyrkänne on ainakin pai-
koin metsälain 10 § tarkoittama erityisen arvokas elinympäristö (jyrkänteet ja niiden välittö-
mät 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 erityi-
sen 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 metsä-
talousalueella sijaitsevat liito-orava-alueet ei ole merkitty kaavakartalle. Lähteet on merkitty
pistesymbolilla ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet rasterilla.
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Kuva 2-5. Kaavakartalle merkityt arvokkaat luontokohteet.

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.

Maisemarakenteen tarjoamat suotuisat lähtökohdat ovat vaikuttaneet Jämsän taajaman ja seutu-
kunnan kehittymiseen. Suotuisat luonnonolosuhteet ja valmius näihin pohjautuvien elinkeinojen
kehittämiselle ovat mahdollistaneet monipuolisen kulttuurimaiseman kehittymisen Jämsän seu-
dulle. Kallioperän murroslinjaa seuraava Jämsänjoki laskee Päijänteeseen vain muutaman kilo-
metrin päässä Jämsän nykyisestä keskustasta, mikä on tarjonnut hyvät kulkuyhteydet Päijänteen
vesistöön ja sieltä Hämeeseen aikana, jolloin maantieverkko oli vielä heikko. Muinaisiin Itämeri-
ja Suur-Päijänne vaiheisiin sekä Sisä-Suomen reunamuodostumaan liittyvät hiesumaat ovat tar-
jonneet viljelylle suotuisia alueita. Jämsänjoen koskipaikat ovat puolestaan mahdollistaneet var-
haisen teollisuuden syntymisen Jämsänkoskelle. Seudun vauraus näkyy myös rakennetun kult-
tuuriympäristön arvokohteiden määrässä ja yksityiskohdissa. Jämsän keskusta ympäristöineen
sijoittuu laajaan maisemalliseen solmukohtaan, jossa kohtaavat muutoin metsävaltaisessa mai-
semassa ristikkäiset kallioperän murrokset ja niihin liittyvät vesistölinjat ja viljavat laaksot, Sisä-
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Suomen reunamuodostuma ja pitäjästä kaupungiksi kehittyneen Jämsän rakennettu ympäristö ja
liikenneyhteydet.

Kallioperän piirteet ja murroslaaksojen muodot ovat paikoin jylhiä ja selänteet näyttäytyvät mai-
semakuvassa selväpiirteisinä linjoina ja maisematilaa voimakkaasti rajaavina selänteinä. Maise-
matila muodostuu vahvasti Jämsänjokilaakson ympärille. Jokilaaksoa rajaavien korkeimpien se-
länteiden lakialueet kohoavat noin 180–230 m mpy, ja ne ovat säilyneet jääkauden jälkeen ve-
denkoskemattomina. Jämsänjokilaaksoon laskee pienempien vesistöjen lasku-uomien ja järvial-
taiden muodostamia sivulaaksoja. Myös näiden sivulaaksojen maisematilaa määrittelevät usein
kallioperän topografia ja murrokset, jolloin myös niiden maisemakuvassa on pienipiirteisesti sa-
moja elementtejä kuin varsinaisessa jokilaaksossa. Tällaisia pienten järvialtaiden ja uomien rikas-
tuttamia sivulaaksoja on suunnittelualueen pohjoisosassa Sovijärvellä, Jämsänkosken Heinäjär-
ven lasku-uoman varrella Orivuoren juurella sekä Jämsän keskustassa Suolammin ja Jaatilanjär-
ven välillä. Murroslinjat määrittelevät myös Himoksen edustalla sijaitsevan Patalahden suuntaa ja
Jämsänjoen uoman voimakkaita ja kulmikkaita linjanmuutoksia suunnittelualueen eteläosissa.

Tarkempi maisemaselvitys on kaavaselostuksen liitteenä 5.

2.3.2 Arvokkaat maisema-alueet

Osayleiskaava-alueella on seuraavat valtakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut maisema-alueet
(päivitysinventoinnit 2010–2015, ehdotus):

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

Maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaat maisema-alueet:

· Haavisto

Selvitysalueelle ei sijoitu Keski-Suomen maakuntakaavassa osoitettuja maakunnallisesti arvok-
kaita perinnemaisemia. Alhojärven viljelymaisemassa sijaitsee kuitenkin arvokas perinnebiotoop-
pi: Laitalan hakamaa.

Alhojärven viljelymaisema on Keski-Suomen maisemissa laajuudellaan hätkähdyttävä ja korkei-
den selänteiden rajaama viljelymaisema. Valtakunnallisessa maisema-alueiden inventoinnissa
Alhojärven viljelymaisema on arvioitu maisemakuvaltaan tasapainoiseksi ja historiallisesti kerros-
tuneeksi. Maisemaan liittyy paikallista teollisuus- ja uittohistoriaa ja sen arvoa nostavat maata-
louden pitkiä perinteitä ilmentävät useat vanhat rakennukset. Alhojärven viljelymaisema on loi-
vasti 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 nykyi-
seen viljelymaisemaan miellyttävää ja vaihtelevaa maastonmuodostoa ja mittakaavaa.

Alhojärven asutushistoria on pitkä ja alueelta tehdyt muinaismuistolöydöt viittaavat rautakauti-
seen asuinpaikkaan. 1500-luvun puolivälissä Alhojärvellä ja maisema-alueen pohjoisosissa sijait-
sevassa Partalassa oli muutamia taloja. Partalan kylässä on sijainnut lisäksi useita noin 1870-
luvulta 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 raken-
teita kunnioittaen päätien varteen.

Jämsänjokilaakso seuraa kallioperän murroslinjaa. Pohjoisosissa jokiuoma levenee Virmapyhän ja
Viialanlahden suvantoaltaiksi. Jämsänjokilaakson kulttuurimaisemat ovat jokivarren viljaville lie-
ju- ja hiesumaille sijoittuvaa historiallista, rautakaudelta juurensa juontavaa kulttuurimaisemaa,
jota rikastuttavat useat vanhat rakennukset ja muinaisjäännökset. Jokivarren viljelymailla maas-
tonmuodot ovat alavat, mutta laaksotilaa reunustavat näyttävät, jokiuomaa 40–80 metriä korke-
ammalle kohoavat metsäiset vuoret. Maisemallisesti erityisen merkittävä on Virmapyhänvuori,
jonka juuresta jokiuoma kiertyy taitteelle ja jonka edustalta ja joen vastarannalta avautuu mai-
semallisesti merkittävä jokilaakson suuntainen näkymä pohjoiseen kohti Jämsän keskustaa. Vilje-
lysten yhteydessä sijaitsevilla vanhojen talonpoikaistalojen pihapiireissä on useasti 1800-luvun
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empiretyylistä rakennuskantaa. Jokivarren maatilojen rakennuskanta on muuttunut viime vuosi-
kymmenten aikana uudistusten myötä ja jokivarren maisematilaan on muodostunut myös taaja-
mamaista asuin- ja liikerakentamista Jyväskylä–Tampere-valtatien varteen, sekä Jämsän keskus-
tan ja Kaipolan läheisyyteen. Lisäksi Kaipolanniemen eteläkärjessä sijaitsee Tiirinniemen asuin-
alue, joka on arkkitehtuuriltaan edustava ja yhtenäinen esimerkki 1950- ja 1960-lukujen teolli-
suusyhdyskuntien 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 maisema-
alueeksi. 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.

Kuva 2-6. Arvokkaat maisema-alueet.

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
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asutus edusti vielä 1979–1980 inventoinnissa käsityöläisten ja kauppiaitten asuinpaikkoja. Nyky-
ään 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 kokonai-
suudet. Myös Lammasmäellä on säilynyt ajanjakson pientaloja, mutta suurempia peruskorjauksia
ja uudistumisia läpikäyneenä, maisemallisesti hajanaisempana kokonaisuutena. Jämsän asutusti-
loille 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
saatavissa olleille kunnan tai seurakunnan, tehtaiden ym. maille. Seurakunnan omistamilta Kel-
hän ja Pärnämäen alueilta ja kunnan omistamalta Piispalan alueelta myytiin myös muutamia
tontteja. Kelhän omakotiasutukseen kaavoitettua aluetta alettiin toden teolla kaupata 1945. Val-
tion omistamille Talvialan maille nousi 1940-luvun lopulla Lammasmäen omakotialue ja KOP:n
omistukseen joutuneille Vitikkalan kartanon pelloille Vitikkala. Vitikkalan, Talvialan ja Piispalan
omakotirakentaminen siirsi väestöllistä painopistettä voimakkaasti joen itäpuolelle. Jämsän kes-
kusta-alueen ulkopuolelle syntyivät Ruotsinkorven ja Ehunsalmen alueet siirtolaisten asuttamisen
jälkeen 1950-luvulla.

1960-luvulla kaupunki alkoi kasvaa ja rakentaminen kiihtyi. Kunta hankki haltuunsa suuria maa-
alueita Jämsän keskustan alueelta. Jämsään on laadittu rakennusjärjestys 1960-luvulla ja ase-
makaava 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 si-
sääntulotien 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 loppu-
puolella. 1974 Jämsän uusista asunnoista 4/5 oli kerrostaloasuntoja, kunnes kehitys taittui vuosi-
kymmenen puolivälin laman myötä. Ensimmäiset rivitaloalueet valmistuivat vuonna 1972. 1970-
luvulla kaavoituksen painopiste kääntyi joen länsirannalle Könkkölän, Kelhän, Viiskulman ja Ter-
vamäen alueille. 1970–1980-luvuilla rakennettiin reuna-alueille omakotitaloalueita; Särkijärvelle,
osin Auvilaan ja Pispalaan, Tervasmäkeen, Ahopellolle jne. Kerrostalot sijoitettiin keskustan lä-
heisyyteen tai erilaisten laitosten läheisyyteen; Aluesairaalan lähelle, Palomäkeen, Viiskulmaan,
Hartusvuoren alapuolelle ja tietysti Seppolan keskustaan. Jokivarsi on ollut suosituin paikka tä-
hän päivään saakka rakentaa Jämsässä kerrostalo; tai ainakin sen välittömään maisemaläheisyy-
teen. Se on osaltaan kadottanut keskustaajaman vanhaa rakennuskantaa tehokkaamman raken-
tamisen tieltä. 1990–2000-luvuilla ei enää laajoja yhtenäisiä alueita keskustaajamaan ole synty-
nyt. Uudisrakentaminen on sijoittunut vanhemman rakennuskannan joukkoon. Laajin uusi koko-
naisuus 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 kehityk-
seen ja suhdanteisiin, jotka sen toimintaan vaikuttivat. Jämsänkosken keskustaajama oli vielä
1800-luvun alkupuolen haja-asuttua, pääosin yksittäistaloihin tai muutaman talon kokonaisuuk-
siin keskittynyttä talonpoikaista asumista. Rakennuksien määrää lisäsivät päätilojen maille syn-
tyneet 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 palveluti-
loineen. 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 hajasi-
joittuneena joidenkin matkojen päähän; lähimpänä taisi olla Jämsänkosken rustholli joen toisella
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puolella ja Patalan sekä Mellan tilojen maat Jämsän suunnassa. Tehtaan ympärille syntyi pian
myös palvelurakentamista ja liiketiloja sekä vuokrataloja erilaisiin tarpeisiin; sekä Kinulan puolel-
le 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 teke-
mään työtä työväestön asuinolojen ja elämänlaadun parantamiseksi. Näihin aikoihin Jämsästä
1920-luvulla itsenäistynyt Jämsänkoski perusti tehtaan tuella omaa kirkkoaan ja synnytti kunnal-
lishallintoa tehtaan toimistotiloissa. Tietoisesti tehdas tuki lahjoittamalla maata ja arkkitehtisuun-
nittelua sekä materiaaleja keskeisten kuntatoimintojen synnyttämiseksi. Näin saatiin 1930-luvulla
Jämsänkoskelle kirkko, kunnantalo ja virkailija-asunnot (Länälästä) sekä vuokrattiin torin laidas-
sa oleva yhtyneiden omistukseen siirtyneet kaksi liikerakentamista posti- ja telelaitokselle ja pai-
kallisille yrittäjille. Tuolloin tehdasalue oli saanut päätökseensä jo oman rakennustoimintansa
laajentuneen ja osin tulipalojenkin runteleman tehdasalueen modernisointi. 1930-luvulla raken-
nettiin myös vuokrataloja asuntopulaa helpottamaan, niistä muutama on edelleen olemassa. Tä-
nä 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 kas-
ville perheilleen uusia koteja ja samalla piti asuttaa myös siirtoväki. Yhtyneiden maa-alalle myy-
tiin markan tontteja rintamamiehille ja edullisia tontteja muillekin tehtaalaisille; rakennustarvik-
keet pyrki tehdas toimittamaan ja tarjosi myös halpaa rakennuslainaa. Syntyi laajoja jälleenra-
kennuskauden 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. Rou-
kot Koivutietä reunustamaan jo 1950-luvun alussa, Tornitalo syntyi vasta 1960-luvun taitteessa.
Pankit rakensivat torin laitaan yhdistettyjä liike- ja asuinkerrostaloja, pääosin 3-kerroksisina.
Hieman myöhempää pientalorakentamista syntyi 1950–1960-luvuilla Koulumäkeen, osin seuraa-
villa 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 vii-
meisellä kymmenyksellä ja 2000-luvun alussa. Teollisuus on säilynyt koko historiansa samalla
paikalla, pienteollisuus on sijoittunut Myllymäkeen jo vuosikymmenien ajan. 1980-luku teki muu-
toksia liikerakentamiseen ja liikekeskuksien sijoittumiseen; painopiste alkoi siirtymään koulumä-
en suuntaan, Konilannotkontien varteen. Sinne siirtyi 1990-luvun aikana vanhan torin paikalla
toiminut linja-autoasema, sekä keskustan kauppaliikkeet ja huoltoasema. Vanhaan liikekeskus-
taan jäi oikeastaan vain pankit ja muutama erikoisliike. Suurimmat liiketilat neliöidenkin perus-
teella olivat nyt Konilannotkon alueella. Jämsänkoskelle oli syntynyt kaksi keskustaa, joiden väliin
jäi Korvenmäki terveydenhoitopalveluineen ja kirkkoineen sekä päiväkoteineen; Korvenmäki ja-
kaakin 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. Toimi-
tusjohtaja 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 Olk-
kolan sahalle ja lähellä sijaitsi myös valtakunnan energiaverkko. Kaipolan vaneritehdas rakennet-
tiin 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.
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Asuinalueen pohjoisosaan valmistui vielä limittäin vuonna 1960 kolme kaksikerroksista rivitaloa.
Päijänteen rantaan rakennettiin kaksi tehtaan johdon rivitaloa, ns. rantarivit 1950-luvun puolivä-
lissä ja vieraskerhon sisältänyt rivitalo vuonna 1963. Kokonaisuudessaan Tiirinniemen asuinalue
oli valmis vuonna 1964. Tiirinniemen itäpuolelle on myöhemmin tehty myös tehtaan henkilökun-
nan omakotitaloja. Erillinen asuntoalue ja korkeatasoiset asunnot olivat teollisuuden tapa houku-
tella ylempiä virkailijoita syrjäisille teollisuustaajamille. Johtaja Walden antoi tarkat ohjeet Tiiri-
niemen rakennusten suunnitteluun ja myös alueen myöhempiä asumiskäytänteitä valvottiin, kos-
ka yhtiö esitteli mielellään vierailleen ja yhtiökumppaneilleen asuntoaluetta ja halusi asuinalueen
olevan edustuskunnossa. Rakentaminen tehtiin yhtiön omana työnä ja muurareina toimivat sa-
mat 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.

Oritun tyyppitaloalue on syntynyt alueelle nykyisen Olkkolantien ja Tehtaankadun väliselle alueel-
le. Ensimmäiset taajaman tyyppipiirustuksin suunnitellut omakotitalot valmistuivat Heimo Kauto-
sen rakennussuunnitelman mukaisesti Orituntien varteen. Ensimmäisenä rakentajana on tiettä-
västi 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 työmaal-
la 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 talo-
malli 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 sääs-
töpankin Kaipolan konttori. Kaksi myymälähuoneista ja yksi asuinhuoneisto muutettiin pankkiti-
loiksi vuonna 1981 ja Jämsän Säästöpankin Kaipolan konttori sai näin tilat itselleen. Entisen
(Säästöpankki) pankin toimitila muutettiin vuonna 1982 vähittäismyymälän toimitilaksi. Liiketi-
loissa on toiminut mm. Isoahon kauppaliike, Jämsän Säästöpankin haarakonttori ja viimeksi an-
niskeluravintola.

Torikadun kaksi Roukko-kerrostaloa ovat arkkitehti, rakennusneuvos Heimo Kautosen suunnitte-
lemia toisiinsa nivellettyjä kerrostaloja vuodelta 1955. Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n tytäryhtiönä
toimineen Roukko Oy:n rakennuttamat kerrostalot oli alkuaan tarkoitettu tehtaan liikkuvan työ-
väen asuntokäyttöön. Yhden kerrostalon katutasoon valmistui neljä liikehuoneistoa.

Kaipolan koulun suunnittelussa nojattiin Yhtyneiltä paperitehtailta saatuihin arvioihin yhdyskun-
nan tulevasta väestömäärästä. Sen minimiksi ilmoitettiin 1500 henkeä, laskettiin Kaipolaan tar-
vittavan 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 voimiste-
lusalilla sekä opetustiloilla itään ja etelään. Monitoimitalo (nyk. Kaipolan päiväkoti) rakennettiin
vuonna 1979.

Kaipolan seurakuntatalon kiinteistö sijaitsee syrjemmällä keskustasta metsän reunassa. Arkkiteh-
ti Heimo Kautosen suunnitelmin vuonna 1969 rakennettu puuelementeistä valmistunut seurakun-
tatalo 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 vas-
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taavissa myymälätyypeissä useita eri puolilla maata. Rakennukseen tehtiin elintarvikemyymälän,
kahvilan ja pankin lisäksi myös kolme asuntoa liikkeen palveluksessa olleille henkilöille.

2.4.4 Valtakunnallisesti arvokkaat alueet ja kohteet

Osayleiskaava-alueella on seuraavat valtakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut rakennetun kulttuu-
riympäristön alueet ja kohteet (RKY-2009):

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

Kuva 2-7. Inventoidut rakennukset. (Lähde: Kioski-järjestelmä)

2.4.5 Muut alueet ja kohteet

Keski-Suomen museo on inventoinut ja arvottanut Jämsän rakennusperintöä useissa inventointi-
hankkeissa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Alla luetellut kohteet sisältyvät tehtyihin inven-
tointeihin. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kohteet on lihavoitu alueen merkittä-
vimpinä rakennetun kulttuuriympäristön kohteina. Alueiden kattavampi kuvaus on selostuksen
liitteenä.



21

2.4.6 Kaavaan merkityt kohteet ja alueet

Yleiskaavakarttaan on merkitty sellaiset alueet ja kohteet, jotka ovat valtakunnallisesti tai maa-
kunnallisesti merkittäviä, tai jotka ovat paikallisesti niin merkittäviä, että niiden säilyminen tulee
turvata joko asemakaavoituksella tai lupamenettelyissä. Sellaisia rakennettuja ympäristöjä, jois-
sa on sekä merkittäviä taajamakuvallisia arvoja ja useita rakennusperintökohteita on kaavassa
kuvattu vinorasterilla.

RKY-alueisiin sisältyviä kohteita ei ole merkitty erillisinä kohteina, vaan niiden suojelutavoite
sisältyy alueen maankäytön kokonaistavoitteeseen.

Kaavaselostuksen liitteenä olevassa aineistossa on kattava listaus ja tiivis kohdekuvaus kaikista
inventoiduista rakennetuista ympäristöistä tai rakennuksista. Inventoinnit ovat lähtötietoina tule-
vissa asemakaavahankkeissa ja rakennuslupamenettelyissä.

Valtakunnallisesti arvokkaat, asemakaavalla tai erityislailla suojellut, maakunnallisesti arvokkaat
kohteet tai muuten rakennussuojelun kriteerit täyttävät kohteet on merkitty yleiskaavassa suo-
jeltaviksi rakennuksiksi (sr). Osa valtakunnallisesti arvokkaista kohteista sisältyy laajempaan
kartalle merkittyyn RKY-alueeseen:

· Jämsän kirkko ja sen ympäristö

· Jämsän kirkkoherran pappila

· Jämsän seurakuntakeskus

· Ala-Sakari

· Vitikkalan kartano

· Vitikkalan kartanon entinen tilanhoitajan asunto

· Vitikkalan varasto, entinen navetta

· Hinkkala

· Ruotsula

· Kottila

· Jämsänkosken kirkko ja seurakuntasali

Kohteiden kaavaan sidottu numerointi lisätään ehdotusvaiheessa

Muut merkittävimmät, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaat, rakennusperintökohteet on
merkitty kaavaan kohdemerkinnällä (sk):

· Lukkoilantie 4

· Lukkoilantie 8

· Keskuskatu 1

· Koskentie 3

Kohteiden kaavaan sidottu numerointi lisätään ehdotusvaiheessa

Vinnin tila pihapiireineen on merkitty kaavaan /s -merkinnällä.
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2.4.7 Muinaismuistot

Muinaisjäännökset on selvitetty arkeologisessa inventoinnissa 2015–2016, joka on kaavaselos-
tuksen liitteenä 7.

Inventoinnissa tarkastettiin 47 ennestään tunnettua kohdetta ja löytyi 22 uutta kohdetta. Tarkas-
tetuista kohteista osa sijaitsee kaavaluonnoksen ulkopuolella, sillä ne sisältyivät ns. sydänmallin
alueeseen. Kohteet on luetteloitu liitteessä. Lisäksi kaavatyössä on hyödynnetty Tiirinniemen–
Kalmoniemen (Kaipola) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi vuodelta 2016.

Inventoinnin jälkeen kaava-aluetta on laajennettu sisältäen Kaipolan, Alhojärven ja Partalan alu-
eet. Laajennusalueella ei ole tehty arkeologista inventointia.

Kaavaan on merkitty kiinteät muinaisjäännökset kohde- tai aluemerkinnällä ”sm”. Muut kulttuuri-
perintökohteet on merkitty kaavamerkinnällä ”sk-1”.

Kuva 2-8. Muinaisjäännökset. Kalmoniemen inventointi ei ole vielä päivittynyt rekisteriin. (lähde: Muinais-
jäännösrekisteri).
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Taulukko 2-1. Tunnetut kiinteät muinaisjäännökset kaava-alueella.

Mj-tunnus Nimi Ajoitus Tyyppi

1000028530 Seppäsenpolku historiallinen työ- ja valmistuspaikat: hiilimiilut

1000024169 Karhala 2 rautakautinen asuinpaikat: ei määritelty

1000023025 Lopotti rautakautinen hautapaikat: polttokenttäkalmistot

1000023026 Kähö rautakautinen hautapaikat: polttokenttäkalmistot

183010056 Toijalanranta 5 kivikautinen asuinpaikat: asumuspainanteet

1000028076 Toivila historiallinen asuinpaikat: ei määritelty

1000028073 Heikkilä historiallinen asuinpaikat: ei määritelty

1000028081 Hahckala (Hahkala) historiallinen asuinpaikat: ei määritelty

1000028066 Kaipola historiallinen asuinpaikat: ei määritelty

1000028086 Patala historiallinen asuinpaikat: ei määritelty

1000028078 Miemoila (Niemola) historiallinen asuinpaikat: ei määritelty

1000028087 Saaris (Saari) historiallinen asuinpaikat: ei määritelty

1000028069 Kähöis (Kähö) historiallinen asuinpaikat: ei määritelty

1000027753 Vangonmäki historiallinen työ- ja valmistuspaikat: hiilimiilut

1000001478 Miekkainpetäjä  1 historiallinen kultti- ja tarinapaikat: muistopaikat

182010002 Puttola rautakautinen hautapaikat: polttokenttäkalmistot

1000026961 Niemi rautakautinen löytöpaikat: ei määritelty

1000009310 Kähö rautakautinen asuinpaikat: ei määritelty

183010053 Viertiö rautakautinen hautapaikat: polttokenttäkalmistot

182010058 Kuusikko kivikautinen asuinpaikat: ei määritelty

183010001 Linnasenmäki keskiaikainen,
rautakautinen

puolustusvarustukset: muinaislinnat

183010054 Kissankallio rautakautinen hautapaikat: polttokenttäkalmistot

182010056 Valtakunnansali 1 moniperiodinen asuinpaikat: ei määritelty

182010067 Hiidenmäki rautakautinen hautapaikat: polttokenttäkalmistot

183010013 Ala-Rekola kivikautinen,
pronssikautinen

asuinpaikat: ei määritelty

182010054 Virmapyhänvuori 3 kivikautinen asuinpaikat: ei määritelty
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Mj-tunnus Nimi Ajoitus Tyyppi

183010031 Köyryssaari kivikautinen asuinpaikat: ei määritelty

183010007 Laaksonen kivikautinen asuinpaikat: ei määritelty

182010003 Pälämäki rautakautinen hautapaikat: polttokenttäkalmistot

183010055 Ylä-Kerkkola kivikautinen asuinpaikat: ei määritelty

182010055 Vuorenpää kivikautinen asuinpaikat: ei määritelty

183010006 Matarniemi kivikautinen asuinpaikat: ei määritelty

182010009 Pukinvuori rautakautinen puolustusvarustukset: muinaislinnat

182010057 Valtakunnansali 2 moniperiodinen asuinpaikat: ei määritelty

182010064 Kurra kivikautinen asuinpaikat: ei määritelty

182010066 Puttola B (Ruotsula) moniperiodinen asuinpaikat: ei määritelty

1000009311 Saari rautakautinen asuinpaikat: ei määritelty

182010010 Kirkonmäki rautakautinen hautapaikat: ruumiskalmistot

1000003585 Rekola Isännänmäki ajoittamaton kivirakenteet: röykkiöt

uusi Kalmoniemi 2 kivikautinen asuinpaikka

uusi Kalmoniemi 3 rautakautinen hautaus: polttohauta

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

Mj-tunnus Nimi Ajoitus Tyyppi

1000028084 Hauvala historiallinen asuinpaikat: ei määritelty

1000022081 Jokelankoski historiallinen työ- ja valmistuspaikat: vesimyllyt

1000022078 Partalan koskialue historiallinen työ- ja valmistuspaikat: vesimyllyt

1000028068 Wiala (Viiala) historiallinen asuinpaikat: ei määritelty

1000028072 Kälhä (Kelhä) historiallinen asuinpaikat: ei määritelty

1000028079 Kerkkola historiallinen asuinpaikat: ei määritelty

1000028083 Aseme historiallinen asuinpaikat: ei määritelty

1000028074 Pietilä historiallinen asuinpaikat: ei määritelty

1000028070 Kauchila (Kauhkiala) historiallinen asuinpaikat: ei määritelty

1000028071 Seppola historiallinen asuinpaikat: ei määritelty

1000028080 Auvila historiallinen asuinpaikat: ei määritelty
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2.5 Yhdyskuntarakenne

Jämsä sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa Päijänteen länsirannalla ja kuuluu Jämsän seutukun-
taan naapureinaan Juupajoki, Jyväskylä, Keuruu, Kuhmoinen, Luhanka, Mänttä-Vilppula, Orivesi
ja Petäjävesi. Jämsän kaupungin keskustaajamasta on matkaa maakunnan keskukseen Jyväsky-
lään noin 60 km, Tampereelle noin 90 km, Lahteen noin 120 km ja Mäntälle noin 40 km. Jämsäs-
sä on rautatieasema Tampere–Jyväskylä-radalla. Lähimmälle reittiliikenteen lentokentälle Jyväs-
kylässä 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 taa-
jama-alueesta Jämsänjoen varrella: Jämsän keskustasta eli Seppolasta, Jämsänkoskesta ja Kai-
polasta. Pohjoisen Jämsänkosken ja eteläisen Kaipolan etäisyys Seppolasta on molemmilla noin 6
kilometriä linnuntietä. Jämsän perus- ja kaupalliset palvelut ovat keskittyneet Seppolaan ja Jäm-
sänkoskelle.

Kuva 2-9. Suunnittelualueen ja lähiympäristön yhdyskuntarakenne (lähde: Oiva-paikkatietopalvelu)
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2.5.1 Taajamakuva

2.5.1.1 Historia

Seutua on asutettu pysyvästi jo 900-luvulta, mistä alkaen maisemakuva on alkanut muuttua
vähitellen poltto- ja rakennuspuun käytön myötä. Alueelta tunnetaan rautakauden lopun kalmis-
toja sekä kaksi muinaislinnaa, jotka ajoittunevat myös rautakauden lopulle. Nykytietämyksen
mukaan tämä asutus on jatkunut rautakaudelta keskiaikaan, jolloin se vähitellen tulee myös kir-
jallisten lähteiden välityksellä ulottuvillemme.

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 merkittä-
vän 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 kerrosta-
loasutuksesta. Keskusta-alueiden ympärillä sijaitsee useita pientaloalueita, osa niistä myös Jäm-
sänjoen länsipuolella. Jämsänkosken taajamakuvaa hallitsee paperitehtaan alue ja koski. Seppo-
lan 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 laa-
joja 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, Keskuskatu ja Koskentie,
varrelle. Näiden katujen lähikorttelit Siltakadun, Jämsänjoen ja Lukkoilantien rajaamalla alueella
muodostavat Seppolan ydinkeskustan, joka rakenteeltaan on sekoittunutta keskustan liike-, pal-
velu- ja asuinrakentamista. Kerroskorkeudet vaihtelevat pääosin 2, 3 ja 4 kerroksen välillä. Ra-
kenne on osittain väljää ja pysäköintialueet hallitsevat paikoitellen kaupunkikuvaa.

Keskustan ulompi vyöhyke muodostuu alueesta, jolla on keskustamaisia toimintoja, mutta alue ei
ole enää keskustan liike-elämän ydinaluetta. Alueella on mm. kaupungintalo, keskuskoulu ja
asuinkortteleita, rautatieasema sekä keskustan viereiset päivittäistavarakaupat (Lidl, S-market,
Citymarket). Alueella on kaupunkikuvallisesti muuta rakennetta korkeampana erottuva Viiskul-
man asuinkerrostalo.

Kolmas keskustaan tukeutuva vyöhyke muodostuu omakotiasutusta tiiviimmistä alueista, joilla
sijaitsee mm. kerrostaloja, työpaikkoja ja kouluja.  Seppolan keskeiset puistoalueet ja viher-
vyöhykkeet ja Jämsänjokivarsi sijaitsevat tällä alueella.

Jämsänkosken ja Kaipolan keskustat ovat luonteeltaan alakeskuksia. 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 risteyk-
sessä sijaitseva 6-kerroksinen asuin-liiketalo. Kaipolan keskusta on pinta-alaltaan suppeampi
liike- ja asuinrakennusten alue Kaipolan tehtaan portin tuntumassa.

Jämsänkoskella on Seppolan tapaan keskustaan tukeutuva vyöhyke, joka muodostuu omakoti-
asutusta tiiviimmistä alueista, joilla sijaitsee mm. palveluja ja asumista.  Jämsänkosken keskei-
nen Koskikeskisen rannalla on oleellinen osa keskusta-aluetta.
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Kaavaselostuksen liitteenä (liite 10) on täydennysrakentamistarkastelu Seppolan osalta.

2.5.2 Väestön rakenne ja kehitys

Kaikkiaan Jämsässä asui noin 21 600 asukasta vuoden 2015 lopussa. Väestö on keskittynyt eri-
tyisesti Jämsän ja Jämsänkosken muodostamalle taajama-alueelle. Taajamaosayleiskaavan ra-
jaamalla alueella asuu noin 15 000 asukasta, mikä on noin 70 prosenttia koko kunnan asukaslu-
vusta. Lisäksi väestöä on keskittynyt kaava-alueen ulkopuolelle mm. Jämsän eri kyliin.

Jämsän väestö on vähentynyt voimakkaasti 2000-luvulla: vuosina 2000–2015 väestö on vähen-
tynyt lähes 3 500 asukkaalla (−14 %). Väestömuutos johtuu pitkälti työpaikkojen vähentymises-
tä.

Tarkemmin tarkasteltuna, taajamakaava-alueen väestö on vähentynyt noin 670 asukkaalla (−5
%). Väestön väheneminen taajamakaava-alueella on ollut hieman nopeampaa kuin koko kunnas-
sa, jonka väestö samalla ajanjaksolla väheni 3,9 prosentilla (−880 asukasta). Vaikka väestö on
Jämsässä keskittynyt erityisesti keskusta-alueiden lähelle, myös väestön väheneminen on pää-
asiassa 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 väestökasvutavoite on 1 200 uutta asukasta vuoteen 2030 mennessä.

Kuva 2-10. Väestökehitys Jämsässä vuosina 2000–2015 ja väestöennuste vuosille 2015–2030. (Lähde:
Tilastokeskus)

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 yliedus-
tettuina. 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 henki-
lömäärä laskee voimakkaasti Jämsässä lukuun ottamatta yli 80-vuotiaiden osuutta. Yli 80-
vuotiaiden 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.
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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

Taulukko 2-3. Jämsän ikärakenne vuonna 2015 (Lähde: Tilastokeskus)

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

Asukkaat Muutos 2015–2030

2015 2030 As. %

0–6 v. 1 307 1 041 −266 −20 %

7–12 v. 1 248 1 000 −248 −20 %

13–15 v. 727 532 −195 −27 %

16–18 v. 762 549 −213 −28 %

19–29 v. 1 956 1 596 −360 −18 %

30–49 v. 4 566 3 737 −829 −18 %

50–64 v. 4 995 3 594 −1 401 −28 %

65–79 v. 4 444 4 509 65 1 %

80– 1 557 2 470 913 59 %

Yhteensä 21 562 19 028 −2 534 −12 %

2.5.3 Asuminen

Taajamaosayleiskaavan alueella oli noin 8 600 asuntoa vuonna 2015. Näistä 61 % oli pientalo-
asuntoja ja 39 % kerrostaloasuntoja.  Asuntojen keskikoko oli 98 neliömetriä ja asumisväljyys 42
neliömetriä/henkilö (Lähde: Tilastokeskus Ruututietokanta).

Taajamaosayleiskaavan alueella on myös 95 vapaa-ajan asuntoa.

2.5.4 Palvelut

Julkiset ja kaupalliset palvelut on selvitetty tarkemmin Palveluverkkoselvityksessä, joka on kaa-
vaselostuksen 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 todellisuu-
dessa 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 Jäm-
sänkoskelle, kun siellä toimiva Mäntykallion koulu laajennetaan yhtenäiskouluksi.

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, mut-

Ikäluokka
Jämsä

lkm
Jämsä

osuus %

Koko
Suomi

osuus %
Erotus %-

yks.
0-6 v. 1 307 6 % 8 % -2 %
7-12 v. 1 248 6 % 7 % -1 %
13-15 v. 727 3 % 3 % 0 %
16-18 v. 762 4 % 3 % 0 %
19-29 v. 1 956 9 % 14 % -5 %
30-49 v. 4 566 21 % 25 % -4 %
50-64 v. 4 995 23 % 21 % 3 %
65-79 v. 4 444 21 % 15 % 6 %
80- 1 557 7 % 5 % 2 %
Yhteensä 21 562 100 % 100 % 0 %
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ta 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 Kuo-
revedellä, Länkipohjassa ja Koskenpäässä sijaitsevat terveysasemat. Seppolassa toimii myös
Jämsän terveysaseman kanssa samoissa tiloissa erikoissairaanhoidon palveluita tuottava Joki-
laakson Terveys Oy, joka on yksityisen ja julkisen sektorin yhteisomistuksessa oleva yritys. Jäm-
sän 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 Jämsäs-
sä on kaksi lähikirjastoa Kuorevedellä ja Länkipohjassa. Kunnan virastotalo sijaitsee Seppolassa,
mutta tällä hetkellä henkilökunta on siirtynyt viiteen väistötilaan eri puolella Seppolaa.

Kuva 2-11. 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 suun-
tautuu sinne todennäköisesti enemmän asiointeja ja Jämsän voidaankin katsoa kuuluvan Jyväs-
kylän 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 %.

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
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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 pro-
senttia päivittäistavarakaupan pinta-alasta on keskittynyt Seppolaan. Myös valtaosa keskustaha-
kuisen erikoistavarakaupan ja tavaratalokaupan pinta-alasta on keskittynyt ko. alueelle. Tilaa
vievä kauppa ja moottoriajoneuvojen kauppa taas on sijoittunut pääosin keskustan ulkopuolelle.

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 huolto-
liiketoimintaa. Hallissa sijainnut ilmavoimien teknillinen koulu on kuitenkin lopettanut toimintansa
vuoden 2013 lopulla. Muita kartalla näkyviä 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 vähen-
tyneet suhteessa enemmän kuin koko Jämsän työpaikkamäärät vastaavana ajanjaksona. Koko
Jämsän työpaikat ovat vähentyneet vuosina 2009–2013 noin 480 työpaikalla (−5,5 %). Työpaik-
kojen suuri vähentyminen on seurausta mm. alueen paperitehtaiden vähentyneestä työvoiman
tarpeesta. Lisäksi jo edelläkin mainittu Hallin varuskunta-alue on lopettanut toimintansa vuoden
2013 lopussa.

Kuva 2-12. Työpaikkakehitys Jämsässä vuosina 2007–2013 (Lähde: Tilastokeskus)

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 Jy-
väskylään, Mänttä-Vilppulaan ja Tampereelle. Edellä mainituista kunnista pendelöidään Jämsään
lähes yhtä paljon Tamperetta lukuun ottamatta.
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Kuva 2-13. 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 rakenta-
misen aikana. Myös Himokselle suunnitteilla oleva kylpyläinvestointi luo työpaikkoja. Lisäksi Sep-
polan ja Jämsänkosken välisellä alueella on runsaasti yritystontteja teollisuuden ja teknisten pal-
veluiden tarpeeseen valmiina ns. Myllymäki II -alueella.

2.5.6 Matkailu

Merkittävin matkailukeskittymä Jämsässä on Himos, joka sijaitsee noin 7 kilometriä Jämsän kes-
kustasta koilliseen valtatien E63 varrella. Himoksen matkailukeskuksessa toimivat mm. laskette-
lurinteet, 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), Rans-
kasta (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 Hi-
moksen 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 verratta-
essa 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 alu-
eelle 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
Himoksen kävijämääriä tavoitellulle tasolle, mutta Himoksen kävijämääriä pyritään joka tapauk-
sessa kasvattamaan, millä voi olla merkitystä myös Jämsän palveluverkon kehittämiselle

Matkailijoiden lisäksi Jämsässä on myös huomattava määrä kunnan ulkopuolelta tulevia kesä-
mökkeilijöitä, 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
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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 Seppo-
lassa 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 Sep-
polassa ja yksi Jämsänkoskella, jonka lisäksi Jämsänkoskella on pallokenttä katsomoineen. Muita
osayleiskaava-alueen virkistysrakenteita ovat mm. liikennepuisto Seppolassa, ravirata Kilpakor-
vessa, sekä Jämsänkosken soutustadion ja hyppyrimäki.

Hiihtolatuja on 200 kilometriä, etenkin Jämsänjoen itäpuolella, joita pitkin voi hiihtää aina Juoks-
lahteen ja Himokseen asti. Jämsänjoen länsipuolella on Myllymäen ladut, sekä latu Kaipolassa.
Seppolan koillispuolella sijaitsee Pukinvuoren-Rauhalan kuntopolku ja Jaatilanrinteen lähivirkis-
tysalue. Jämsäpuisto Seppolassa on noin 1,5 km pitkä ja 23 ha laaja virkistysalue. Puistossa on
mm. frisbeegolfrata. Kaava-alueen itäpuolella kulkee Maakuntaura, hiukan unohtunut Keski-
Suomen läpi kulkeva retkeilyreitti. Himoksen alueella on runsaasti vapaa-ajanpalveluita laskette-
lukeskuksesta golfkenttään.

Kuva 2-14. Urheilupaikat ja uimarannat. (lähde: Jämsän kaupunki)
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2.5.8 Liikenne

Tarkempi liikenneselvitys löytyy kaavaselostuksen liitteestä 6.

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 välil-
lä. Etelä–pohjois-suunnassa merkittävimmät yhteydet ovat Lahdesta Jämsään kulkeva valtatie 24
ja Jämsästä Mänttään kulkeva kantatie 56, joka sivuaa Jämsän keskusta-aluetta sen länsipuolel-
la. Kohti Jämsän keskustaa kulkevat myös yhdystie 6031 (Seppolantie) ja 6040 (Koskentie), sekä
Jämsänkoskelta pohjoista kohti seututie 604 (Koskenväylä/Koskenpääntie) ja Koulumäestä koil-
lista kohti maantie 6050.

Suurimmat liikennemäärät 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 viikonpäivävaihte-
lun 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 läpi-
kulkevien erikoiskuljetusten kannalta. Näiden teiden poikkileikkausten ja liittymäratkaisujen on
mahdollistettava 7x7x40 m -kokoiset kuljetukset. Muut edellä mainitut tiet ovat paikallisia eri-
koiskuljetusreittejä ja niiden tulee soveltua 6x6x35 m -kokoisille kuljetuksille.

Jämsän keskustan kaduista Saarentie kuuluu valtakunnallisiin suurten erikoiskuljetusten reittei-
hin, ja Siltakatu (välillä Koskentie–Keskuskatu) ja Yhdystie vastaavasti paikallisiin erikoiskuljetus-
reitteihin.
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Kuva 2-15. Liikennemäärät vuonna 2015 (ajon./vrk).

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 Juokslah-
dentie (tie 6050) ja Riihijärventie. Myös Koskikeskisen itäpuolen rantaa myötäilee Jämsänkosken
kohdalla jalankulku- ja pyöräilyreitti.

Jämsän keskusta-alueen jalankulku- ja pyöräilyverkosto on melko kattava. Merkittävimpiä jalan-
kulun 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 Jyväsky-
lään 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 2-16. Jalankulun ja pyöräilyn verkko.

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 rei-
tillä.

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 päi-
vässä 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.
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Matkahuollon pikavuorot pysähtyvät pääosin Jämsässä seuraavilla pysäkeillä: Hotelli Jämsä (Val-
tateiden 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 lä-
heisyydessä 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 2-17. Joukkoliikenteen palvelutason tavoitetila. (Keski-Suomen ELY-keskus 2013)

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 Tampe-
reen vaihtoyhteyksien, liikennerakenteen ja kohtauspaikkojen sijainnin takia hyvin häiriöherkkää.
Joukkoliikenne rautatiellä on selostettu edellisessä kappaleessa.

Jämsänkosken ja Kaipolan paperitehtaille johtaa pistoraiteet.
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2.5.8.5 Liikenneturvallisuus

Osayleiskaavan alueella tapahtui vuosina 2011–2015 noin 60 henkilövahinkoon johtanutta onnet-
tomuutta. Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan. Jalankulku- ja pyöräilyliikenteen onnettomuuksia
sattui yhteensä 24 ja ne painottuivat Jämsän keskustaan. Kaiken kaikkiaan liikenneonnettomuuk-
sia sattui osayleiskaava-alueella 253 kappaletta.

Valtatien 9 Jyväskylä-Jämsä -kehittämisselvityksen mukaan kyseisen välin viime vuosien keski-
määräinen liikenneonnettomuustiheys on lähes kaksi kertaa korkeampi kuin Suomen valtateillä
keskimäärin. Liikennesuoritteeseen suhteutettuna tieosuus on noin 20 % vaarallisempi kuin val-
tatiet keskimäärin. Onnettomuusasteen perusteella vaarallisin tiejakso on Jämsän kohta. Mikäli
parantamistoimia ei tehdä, joudutaan valtatiellä jo nyt olevia 60 km/h:ssa nopeusrajoitusosuuk-
sia lisäämään, jotta liikenneturvallisuus ei huononisi entisestään.

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 keskustaaja-
man asemakaavoitetun alueen. Lähimmät vedenottamot sijaitsevat Jämsänkosken länsipuolella
sekä yksi myös Seppolan länsipuolella. Puhdistamo sijaitsee taajamaosayleiskaavan alueella Sep-
polan eteläpuolella.

Keskustaajamassa on myös kaukolämpöverkko, joka kattaa keskeisimmät osat, muutamia oma-
kotitaloalueita lukuun ottamatta. Kaukolämmön tuottaa Jämsän Aluelämpö Oy. Alueellinen säh-
köverkkoyhtiö on Elenia Oy.

Jämsässä jätehuollon toteuttamisesta vastaa Yhdyskuntatoimen kunnallistekniset palvelut ja ha-
ja-asutusalueen osalta myös Jämsän Jätehuolto liikelaitos. Jätteitä vastaanotetaan Erkki Salmi-
nen Oy:n jäteasemalla Jämsänkoskella, sekä Hallin jäteasemalla.



38

Kuva 2-18. Vesihuollon toiminta-alue ja kaukolämpöverkko. (lähde: Jämsän kaupunki)

2.5.10 Erityistoiminnat

Jämsänkosken koillispuolella sijaitsee kaatopaikka-alue ja sen vieressä on ampumarata. Jämsän
jätevedenpuhdistamo sijaitsee Seppolan eteläpuolella, jonka lisäksi paperitehtaan alueella on
puhdistamo.

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.

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 pilaantuneita maa-alueita. Niiden kunnostaminen
suunnitellaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
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2.5.12 Maanomistus

Osayleiskaava-alue on pääosin yksityisten maanomistajien omistuksessa. Jämsän kaupunki omis-
taa noin 1 390 ha (13 %) maata taajamaosayleiskaavan alueella.

Kuva 2-19. Jämsän kaupungin omistamat maa-alueet. (lähde: Jämsän kaupunki)

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 alueidenkäyttötavoit-
teiden tarkistamisesta. Tarkistukset koskevat mm. yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologisen,
taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden edistämistä sekä ilmastonmuutokseen liit-
tyvien tekijöiden huomioimista maankäytön suunnittelussa. Tarkistuksen pääteemana on ollut
ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Lisäksi tavoitteiden vaikuttavuutta on lisätty täs-
mentämällä tavoitemuotoiluja sekä vahvistamalla niiden velvoittavuutta. Suurin osa tavoitteista
kuitenkin säilyy ennallaan. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Maankäyttö- ja ra-
kennuslain 24 § 2. mom. mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallis-
ten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.

Tavoitteet on ryhmitelty sisällön perusteella seuraaviin kokonaisuuksiin:

1. Toimiva aluerakenne
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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 alueidenkäyt-
töä ja sen suunnittelua koskevia velvoitteita, jotka koskevat valtion viranomaisten toimintaa ja
kaikkea kaavoitusta.

Tätä kaavatyötä koskevat kaavan laatimisen lähtökohtina asiakokonaisuudet 1–4. Yleiskaavoituk-
sessa tulevat sovellettaviksi yleistavoitteet ja erityistavoitteista ne, joita ei ole kohdennettu maa-
kunnan suunnittelulle tai maakuntakaavoitukselle. Kaavaa koskevat valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet on selostettu tarkemmin luvussa 5.1.

2.6.2 Maakuntakaava

Keski-Suomen maakunnassa on voimassa 6 maakuntakaavaa, joista 5 koskevat Jämsää:

· Keski-Suomen maakuntakaava (vahvistus 14.4.2009, lainvoima 10.12.2009). Kaavan si-
sältö koostuu seuraavista teemoista: asutusrakenne, liikenne, tekninen huolto, luonnon-
varat, erityistoiminnot, kulttuuriympäristö, luonnonsuojelu ja virkistys.

· Keski-Suomen 2. vaihemaakuntakaava (Poski, vahvistus 11.5.2011, lainvoima
20.11.2012). Kaavassa ovat mukana seuraavat teemat: luonnonvarat, pohjavesi ja luon-
nonsuojelu.

· Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaava (Turva, vahvistus 5.12.2014, lainvoima
9.3.2016). Kaavan sisältö koostuu seuraavista teemoista: luonnonvarat, tekninen huolto
ja luonnonsuojelu.

· Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan (Paikko, vahvistus 24.9.2014, lainvoima
25.10.2014) sisältö päivittää osaa Keski-Suomen maakuntakaavan seuraavien teemojen
sisällöstä: asutusrakenne, liikenne, erityistoiminnot ja virkistys. Näiden osalta muutettiin
myös Pirkanmaan 1. maakuntakaava Längelmäen alueelta vastaamaan Keski-Suomen
maakuntakaavaa.

· Pirkanmaan 1. maakuntakaava (vahvistus 29.3.2007, lainvoima 20.3.2008). Jämsän
Länkipohjan alue.

Maakuntakaavoissa Seppola on merkitty keskustatoimintojen alueeksi ja Jämsänkoski keskusta-
toimintojen alakeskukseksi. Koko jokilaakso Seppolasta aina Jämsänkosken pohjoispuolelle on
kaavoitettu taajatoimintojen alueeksi. Taajamatoimintojen aluetta  on myös merkitty Kaipolaan.
Työpaikka-alueita on osoitettu Seppolan eteläpuolelle ja Jämsänkosken länsipuolelle, jonka lisäksi
Jämsänkosken ja Kaipolan tehdasalueet on merkitty teollisuusalueiksi. Valtateiden 9 ja 24 riste-
ykseen on osoitettu kaupallinen vyöhyke. Himokseen on osoitettu matkailupalveluiden alue.

Näiden merkintöjen lisäksi maakuntakaavassa on osoitettu liikennejärjestelmään, luonnonsuoje-
luun, kulttuuriympäristöön ja tekniseen huoltoon liittyviä kaavamerkintöjä. Alla on lista Jämsän
taajamaosayleiskaavaa tai sen välitöntä ympäristöä koskevista maakuntakaavan merkinnöistä ja
määräyksistä:
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Merkintä Kuvaus Määräys

Kaupunkikehittämisen
kohdealue (kk2)

Merkinnällä osoitetaan Jämsänjokilaak-
son ja Ääneseudun kaupunkialueet.

Alueen tulevassa kehityksessä on kiinni-
tettävä erityistä huomiota taajamaraken-
teen tiivistämiseen ja suurteollisuuden
liikenteellisten olosuhteiden sujuvuuteen.
Alueiden käytön suunnittelussa on otet-
tava huomioon valtakunnallisesti merkit-
tävien liikenneverkkojen toimivuuden
turvaamiseksi tarvittavat rinnakkaistie-
ja eritasojärjestelyt sekä turvattava
maakunnallisesti ja valtakunnallisesti
arvokkaat kulttuuriympäristöt ja luon-
nonsuojelu- ja suojelukohteet.

Suojavyöhyke (sv)

Merkinnällä osoitetaan alueita, joiden
käyttöä on vaaraa tai huomattavaa
häiriötä aiheuttavan toiminnan vuoksi
rajoitettava.

Suunniteltaessa riskille alttiiden toiminto-
jen sijoittamista suuronnettomuusriskin
piiriin kuuluvan konsultointivyöhykkeen
sisälle  on  pyydettävä  kunnan  palo-  ja
pelastusviranomaisen ja tarvittaessa
turvatekniikan keskuksen lausunto. Len-
toliikennettä palvelevien varalaskupaik-
kojen suojavyöhykkeelle ei tule osoittaa
meluherkkiä toimintoja tai esterajoituksia
aiheuttavia korkeita rakennelmia. Alueen
maankäytön suunnittelussa on varaudut-
tava kattavan rinnakkaistiestön toteut-
tamiseen. Alueelle sijoittuvista rakennus-
hankkeista on pyydettävä puolustusvoi-
mien lausunto.

Kaupallinen vyöhyke
(km-1)

Merkinnällä osoitetulla alueella on tai
sinne voi sijoittua paljon tilaa vaativan
erikoistavaran kaupan seudullisesti
merkittäviä yksiköitä tai kaupan yksiköi-
tä, jotka eivät muutoin sovellu keskusta-
toimintojen alueelle.

Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus
ja tarkempi sijoittuminen on suunnitelta-
va siten, ettei niillä ole yksin tai yhdessä
muiden vyöhykkeiden hankkeiden kanssa
merkittäviä haitallisia vaikutuksia kes-
kusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja
niiden kehittämiseen. Yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa alueelle voi-
daan osoittaa sellaista merkitykseltään
seudullista vähittäiskauppaa, joka kau-
pan laatu huomioon ottaen voi perustel-
lusta syystä sijoittua myös keskusta-
alueiden ulkopuolelle kuten auto-, rauta-,
huonekalu-, puutarha- ja maatalous-
kauppaa. Suuryksiköiden toteuttamisen
ajoitus tulee yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa sitoa muun taajamaraken-
teen ja liikennejärjestelmien toteuttami-
seen.

Vähittäiskaupan yhteenlasketut enim-
mäiskerrosalat:

Jämsän risteys (Jämsä): 40 000 k-m²
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Merkintä Kuvaus Määräys

Keskustatoimintojen
alue, kohde (C, c)

Merkinnällä osoitetaan kaupunkitasoisen
tai seudullista merkitystä omaavan taa-
jaman keskustatoimintojen ydinalue.
Keskustatoimintojen alueella on asutuk-
sen lisäksi hallintoon, palveluihin ja
kauppaan liittyviä toimintoja ja Jyväsky-
lässä myös matkakeskus.

Keskustojen kehittämisessä tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota ydinkeskustan ja
muun taajaman selkeään rajaukseen
sekä keskusta-alueen viihtyisyyteen ja
esteettömyyteen. Alueiden käytön suun-
nittelussa on huolehdittava joukkoliiken-
teen toimintaedellytyksistä ja turvallisista
kevytliikenteen yhteyksistä sekä turvat-
tava maakunnallisesti ja valtakunnallises-
ti arvokkaat kulttuuriympäristöt.

Vähittäiskaupan suuryksiköiden yhteen-
lasketut enimmäiskerrosalat:

Jämsä: 50 000 k-m²

Keskustatoimintojen
alakeskus (ca)

Merkinnällä osoitetaan seudullisesti
merkittävä keskustatoimintojen alakes-
kus. Alakeskuksissa on asutuksen lisäksi
kauppaan ja palveluihin liittyviä toimin-
toja.

Alakeskuksen kehittämisessä tulee kiin-
nittää erityistä huomiota ydinkeskustan
ja muun taajaman selkeään rajaukseen
sekä keskusta-alueen viihtyisyyteen ja
esteettömyyteen. Alueiden käytön suun-
nittelussa on huolehdittava joukkoliiken-
teen toimintaedellytyksistä ja turvallisista
kevytliikenteen yhteyksistä sekä turvat-
tava maakunnallisesti ja valtakunnallises-
ti arvokkaat kulttuuriympäristöt.

Vähittäiskaupan suuryksiköiden yhteen-
lasketut enimmäiskerrosalat:

Jämsänkoskelle ei saa sijoittaa seudulli-
sesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryk-
siköitä.

Taajamatoimintojen
alue (A)

Merkinnällä osoitetaan pääasiassa ny-
kyisiä asumisen ja muiden taajamatoi-
mintojen rakentamisalueita. Osaan alu-
eista sisältyy aluekohtainen suunnitte-
lumääräys.

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa
tulee edistää yhdyskuntarakenteen
eheyttämistä hajanaisesti ja vajaasti
rakennetuilla alueilla. Taajaman ydinalu-
etta tulee kehittää taajamakuvallisesti ja
toiminnallisesti selkeäksi keskukseksi.
Alueiden käytön suunnittelussa on otet-
tava huomioon kevyen liikenteen ja jouk-
koliikenteen tarpeet sekä turvattava
maakunnallisesti ja valtakunnallisesti
arvokkaat kulttuuriympäristöt ja luon-
nonsuojelun kohteet.

Jämsä, Keskusta:

Alueen suunnittelussa on varmistettava
maiseman avoimuuden säilyminen.
(Jämsänjoen maakunnallisesti arvokas
maisema-alue).
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Työpaikka-alue (TP,
tp)

Merkinnällä osoitetaan monipuolinen
työpaikka-alue.

(Jämsässä ei aluekohtaista määräystä)

Teollisuus- ja varas-
toalue, jolla on/jolle
saa sijoittaa merkit-
tävän vaarallisia
kemikaaleja valmis-
tavan tai varastoivan
laitoksen (T/kem,
t/kem)

Merkinnällä osoitetaan alue, jolla
on/jolle saa sijoittaa merkittävän, vaa-
rallisia kemikaaleja valmistavan tai
varastoivan laitoksen.

Alueen ja lähiympäristön suunnittelussa
tulee huomioida vaarallisten aineiden
käyttöön, varastointiin ja kuljetuksiin
liittyvät riskit. Alueiden käytön suunnitte-
lussa on turvattava maakunnallisesti ja
valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriym-
päristöt.

Satama-alue

Merkinnällä osoitetaan alueita vesiliiken-
teen satamatoimintoja ja uiton toimin-
tapaikkoja varten. Alueella on voimassa
MRL 33 §:n mukainen ehdollinen raken-
tamisrajoitus.

Venestatama

Merkinnällä osoitetaan satama-alueita
laiva- ja veneliikenteelle. Alueella on
voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdolli-
nen rakentamisrajoitus.

Eritasoliittymä, ny-
kyinen ja uusi

Merkinnällä osoitetaan moottoriteiden,
runkoteiden ja valtateiden nykyisiä ja
suunniteltuja eritasoliittymiä. Alueella on
voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdolli-
nen rakentamisrajoitus.

Liikennetunneli

Merkinnällä osoitetaan tie- tai rataver-
kon nykyiset ja suunnitellut liikennetun-
nelit.

Valtatie/runkotie,
merkittävä paranta-
minen (vt/rt)

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti
merkittäviä korkealuokkaisia valtateitä.
Alueella  on  voimassa  MRL  33  §:n  mu-
kainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

Tiejaksoilla tulee varautua liittymien
vähentämiseen ja tapauskohtaisesti joko
maanteinä, katuina tai yksityisteinä to-
teutettavaan rinnakkaistieverkkoon,
eritaso- ja kevytväyläjärjestelyihin taa-
jamien ja kylämäisen asutuksen kohdalla
sekä meluhaittojen torjumiseen.
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Valta-/kantatie
(vt/kt)

Valtateinä osoitetaan valtakunnallista ja
maakuntien välistä pitkämatkaista lii-
kennettä välittäviä maanteitä. Kantatei-
nä osoitetaan valtateitä täydentäviä,
maakuntia palvelevia maanteitä, jotka
yhdistävät kaupunkitasoisia keskuksia
tärkeimpiin liikennesuuntiin. Alueella on
voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdolli-
nen rakentamisrajoitus.

Teillä tulee varautua kevytväyläjärjeste-
lyihin taajamien ja kylämäisen asutuksen
kohdalla.

Seututie (st)

Seututeinä osoitetaan seutukuntien
liikennettä palvelevia ja seutukuntia
pääteihin yhdistäviä teitä. Alueella on
voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdolli-
nen rakentamisrajoitus.

Seututie, ohjeellinen
(st)

Merkinnällä osoitetaan uusia yleispiirtei-
sesti suunniteltuja tiejaksoja.

Yhdystie (yt)

Yhdysteinä osoitetaan kuntien yhteis-
toiminnan kannalta tärkeät yhdystiet,
jotka on yksityiskohtaisemmassa maan-
käytön suunnittelussa tarkoitettu osoi-
tettavaksi yleisten teiden liikennealueina
tai moottoriteiden rinnakkaisteinä palve-
levina kokoojakatuina. Alueella on voi-
massa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen
rakentamisrajoitus.

Yhdystie, ohjeellinen
(yt)

Merkinnällä osoitetaan yleispiirteisesti
suunniteltuja yhdysteitä, jotka on yksi-
tyiskohtaisemmassa maankäytön suun-
nittelussa tarkoitettu osoitettavaksi
yleisten teiden liikennealueina tai moot-
toriteiden rinnakkaisteinä palvelevina
kokoojakatuina.

Valtakunnallisesti
merkittävä päära-
ta/runkorata, merkit-
tävä parantaminen

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti
merkittävät sähköistetyt pääradat, joi-
den parantamiseen sisältyy kaksoisrai-
teen toteuttaminen. Alueella on voimas-
sa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen
rakentamisrajoitus.

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
on varauduttava rataosalla kaksoisrai-
teen toteuttamiseen ja tasoristeysten
poistamiseen.

Rautatie

Merkinnällä osoitetaan rautatie. Alueella
on voimassa MRL 33 §:n mukainen
ehdollinen rakentamisrajoitus.
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Voimalinja, yhteys-
tarve (z)

Merkinnällä osoitetaan voimalinjan pit-
kän aikavälin yhteystarve.

Pääjohto, yhteystarve
(j, v)

Merkinnällä osoitetaan siirtoviemärin (j)
tai päävesijohdon (v) pitkän aikavälin
yhteystarve.

Yhdyskuntateknisen
huollon alue (ET, et)

Merkinnällä osoitetaan kuntien yhteistä
vedenhankintaa palvelevat tekopohja-
vesilaitosalueet tai jäteveden käsittelyä
palvelevat jätevedenpuhdistamoalueet.
Alueella  on  voimassa  MRL  33  §:n  mu-
kainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

Energiahuollon alue
(EN, en)

Merkinnällä osoitetaan maakunnallinen
energiahuoltoalue, suurmuuntamo ja
vesivoimalaitos. Alueella on voimassa
MRL 33 §:n mukainen ehdollinen raken-
tamisrajoitus.

(Jämsässä ei aluekohtaista määräystä)

Voimalinja (z)

Merkinnällä osoitetaan olemassa olevat
110 kV, 220 kV ja 400 kV voimalinjat.
Linjalla on voimassa MRL 33 §:n mukai-
nen ehdollinen rakentamisrajoitus.

Pohjavesialue (pv)

Merkinnällä osoitetaan yhdyskunnan
vedenhankinnan kannalta tärkeä pohja-
vesialue.

Aluetta koskevat toimenpiteet on suunni-
teltava siten, että pohjaveden laatu ei
niiden vaikutuksesta heikkene. Maa-
ainesten oton on tarkoitus perustua
yleissuunnitelmiin, joissa sovitetaan
yhteen pohjaveden suojelu ja maa-
ainesten otto.

Maa-ainesten otto-
vyöhyke (eo/1)

Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsäta-
lousvaltainen alue, jolla on maakunnal-
lista merkitystä sora- ja hiekkahuollos-
sa.

Alueiden käytössä tulee erityistä huomio-
ta kiinnittää alueen maa-ainesvarojen
suunnitelmalliseen hyödyntämiseen.
Maa-ainesten oton on tarkoitus perustua
yleissuunnitelmiin, joissa sovitetaan
yhteen pohjaveden suojelu ja maa-
ainesten otto.

Ampumarata (e/a)

Merkinnällä osoitetaan vähintään seu-
dullisesti merkittävä ampumarata-alue.
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Kulttuuriympäristön
kehittämisen kohde-
alue (kuk)

Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla on
kulttuuriympäristön näkökulmasta eri-
tyistä kehittämispotentiaalia.

Aluetta kehitetään kulttuuriympäristön
kannalta arvokkaana kokonaisuutena.
Alueella edistetään kulttuuriympäristöön
liittyvää elinkeinotoimintaa ja asumista.

Valtakunnallisesti
arvokas rakennettu
kulttuuriympäristö

Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti
arvokas kulttuurihistoriallinen rakennet-
tu kulttuuriympäristö.

Alueen suunnittelussa on otettava huo-
mioon kulttuurihistoriallisen rakennetun
ympäristön kokonaisuus, ominaispiirteet
ja identiteetti.

Maakunnallisesti
arvokas rakennettu
kulttuuriympäristö

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti
arvokas kulttuurihistoriallinen rakennet-
tu kulttuuriympäristö.

Alueen suunnittelussa on otettava huo-
mioon kulttuurihistoriallisen rakennetun
ympäristön kokonaisuus, ominaispiirteet
ja identiteetti.

Valtakunnallisesti (v)
ja maakunnallisesti
(m) arvokas maise-
ma-alue

Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston
periaatepäätöksen mukainen valtakun-
nallisesti arvokas maisema-alue sekä
maakunnallisesti arvokas maisema-alue.

Alueen suunnittelussa on otettava huo-
mioon arvokkaan maisema-alueen koko-
naisuus, ominaispiirteet ja identiteetti.

Muinaismuistokohde

Merkinnällä osoitetaan muinaismuisto-
lain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös.
Alueella  on  voimassa  MRL  33  §:n  mu-
kainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

Alueen kaivaminen, peittäminen, muut-
taminen tai muu siihen kajoaminen on
muinaismuistolain nojalla kielletty. Koh-
detta/aluetta koskevat maankäyttösuun-
nitelmat on lähetettävä Museovirastoon
lausuntoa varten.

Luonnon monimuotoi-
suuden kannalta
tärkeä suoalue (luo)

Merkinnällä osoitetaan sellaisia maakun-
nallisesti merkittäviä suoalueita, joissa
osassa suoaluetta on todettu olevan
merkittäviä luontoarvoja.

Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja
toteuttaa niin, että varmistetaan alueen
luontoarvojen säilyminen (Keski-Suomen
3. vaihemaakuntakaavan kaavaselostuk-
sen liite 4).
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Luonnonsuojelualue
(SL, sl)

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelu-
lain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi
tarkoitettu alue. Alueella on voimassa
MRL 33 §:n mukainen ehdollinen raken-
tamisrajoitus.

Alueella ei saa ryhtyä sellaisiin toimenpi-
teisiin, jotka saattavat vaarantaa alueen
suojeluarvoja. Suojelumääräys on voi-
massa kunnes suojelualue varsinaisesti
perustetaan.

Matkailun ja virkis-
tyksen kehittämisen
kohdealue (mv)

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti
tärkeä matkailussa ja virkistyksessä jo
oleva tai siihen soveltuva aluekokonai-
suus.

Alueidenkäytön suunnittelussa on erityi-
sesti kiinnitettävä huomiota reitistöjen ja
virkistysalueiden verkostojen muodosta-
miseen sekä maisema- ja ympäristöarvo-
jen säilymiseen ja kehittämiseen sekä
matkailulliseen hyödyntämiseen. Alueen
rakentamisen suunnittelussa uusien mat-
kailukeskusten rakentaminen tulee so-
peuttaa ympäristöön.

Ulkoilun yhteystarve

Merkinnällä osoitetaan virkistysalue- ja
ulkoilureittiverkostoon liittyvä tavoitteel-
linen reittiyhteys.

Yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla
tulee turvata ulkoilureittien jatkuvuus.

Virkistysalue, kohde;
laajenemissuunta (V,
v)

Merkinnällä osoitetaan vähintään seu-
dullisesti merkittävä virkistysalue. Alu-
eella on voimassa MRL 33 §:n mukainen
ehdollinen rakentamisrajoitus. Nuoli
osoittaa alueen laajenemissuunnan.

Alueella sallitaan virkistys- ja retkeily-
käyttöä palveleva rakentaminen.

Matkailupalvelujen
alue, kohde (RM, r)

Merkinnällä osoitetaan merkittävä mat-
kailupalvelujen alue.

Alueella sallitaan matkailupalveluja tuke-
va rakentaminen. Alueen rakentamisen
suunnittelussa uusi rakentaminen on
sopeutettava ympäristöön.

Ulkoilureitti

Merkinnällä osoitetaan Keski-Suomen
maakuntaura ja eräitä muita sitä tukevia
ulkoilureittejä ohjeellisina.

Moottorikelkkailureitti

Merkinnällä osoitetaan moottorikelkkai-
lun runkoreitistö ohjeellisena.

Laivaväylä

Merkinnällä osoitetaan laivaliikennettä
palveleva vesiväylä. Väylällä on voimas-
sa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen
rakentamisrajoitus.
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Vesiretkeilyreitti

Merkinnällä osoitetaan vesiretkeilyyn
soveltuva reitti.

Päijänteen kehittä-
misalue

Merkinnällä osoitetaan Päijänteen kehit-
tämisalue.

Aluetta tulee kehittää tiiviissä yhteistyös-
sä sen asukkaiden ja elinkeinotoimijoiden
kanssa kestävän kehityksen hengessä
ottaen huomioon paikallisten ihmisten
asuin- ja elinolot ja niiden kehittäminen
sekä luonnon monimuotoisuus.

Kuva 2-20. Ote maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta. Kaava-alue on lisätty kartalle punaisella viivalla.

Keski-Suomen maakuntahallitus käynnisti 13.3.2015 Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistuk-
sen. Tarkistus koskee Keski-Suomen maakuntakaavaa, 1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavaa
sekä Pirkanmaan 1. maakuntakaavaa Jämsän Länkipohjan osalta. Kaavoitusprosessin yhteydessä
arvioidaan voimassa olevia kaavoja. Tarkistus koskee kaikkia maakuntakaavan teemoja: asutus-
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rakennetta, liikennettä, teknistä huoltoa, luonnonvaroja, erityistoimintoja, kulttuuriympäristöä,
luonnonsuojelua ja virkistystä.

Lopputuloksena saadaan kaikki voimassa olevat maakuntakaavat korvaava Keski-Suomen tarkis-
tettu maakuntakaava. Kaavaprosessin aikana ratkaistaan miltä osin voimassa olevien kaavojen
merkintöjä jätetään voimaan ja mitä uusia asioita otetaan mukaan. Samalla kun tarkistettu maa-
kuntakaava hyväksytään, kumotaan kaikki aiemmat maakuntakaavat.

Kaavaluonnos oli nähtävillä kesä–syyskuussa 2016. Maakuntavaltuuston on tarkoitus hyväksyä
kaava kevätkokouksessa 2017.

Kuva 2-21. Ote uudesta maakuntakaavan luonnoksesta 16.6.2016. Kaava-alue on lisätty kartalle punai-
sella viivalla.

2.6.3 Yleiskaava

Taajamaosayleiskaavan alueella on voimassa useita osayleiskaavoja:

· 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 2-22. Voimassa olevat yleiskaavat ja asemakaavoitettu alue.
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2.6.5 Rakennusjärjestys

Jämsän kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 26.1.2009 (kaupunginvaltuusto
26.1.2009 § 1) ja se astui voimaan 1.1.2009.

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 (kaupunginhalli-
tus 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 no-
jalla.

2.6.9 Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat

2.6.9.1 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 kuntakoh-
taisia, alueellisia ja seudullisia strategisia suunnitelmia. Rakennemalli ei ole kuitenkaan maan-
käyttö- ja rakennuslain mukainen kaava.

Valittu rakennemalli nimettiin kevään 2011 valtuustoseminaarissa Jämsän Sydänmalliksi. Sy-
dänmallissa 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 hyö-
dynnetään rakentamisessa ja virkistysyhteyksien luomisessa. Myös vesistöyhteydet/-reitistöt
ovat monipuoliset.

Valtateiden liittymiä kehitetään työpaikka- ja palvelualueina. Keskusten lisäksi kehittyvät palvelu-
ja sisältävät taajamat ja kylät: Halli, Juokslahti, Kaipola, Koskenpää ja Länkipohja sekä elinvoi-
maiset kyläkeskukset: Alhojärvi, Haavisto, Lahdenkylä, Olkkola, Partala ja Suinula.
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Kuva 2-23. 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. Toimenpi-
teinä on muun muassa tasoristeysten poistaminen, kaksoisraiteen rakentaminen sekä rataosuuk-
sien 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 seuraavat selvitykset ja inventoinnit:

· 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 nykytar-
peita. Vanhimmat taajamayleiskaavat suunnittelualueelta ovat 1980-luvun lopulta ja 1990-
luvulta.

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 laa-
timisesta kokouksessaan 23.4.2015 § 63.

3.3 Osallistuminen ja yhteistyö

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

3.4 Osayleiskaavan tavoitteet

Tavoitteena on laatia Jämsän keskusta-alueen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka
ohjaa alueen tulevaa maankäyttöä ja rakentamista sekä näiden edellyttämien asemakaavojen ja
asemakaavan muutosten sisältöä. Osayleiskaavan tavoitevuosi on 2030.

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

· Kaavataloudellisuus

3.4.2 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet

Taajamaosayleiskaavaa ohjaa voimassa oleva maakuntakaava. Valmisteilla olevan maakuntakaa-
van 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:

· Suunnittelualue: Nauhamainen rakenne Haavisto–Jämsänkoski–Seppola–Kaipola + viher-
virkistys-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. Yhte-
näiset asuinalueet

· Lievealue: Maaseutuasumisen ja elinkeinojen alue.
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3.4.4 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen

Kaavan valmisteluvaiheessa asetettiin tavoitteeksi myös Kaipolan alueen yleiskaavallinen maan-
käytön ohjaus. Samassa yhteydessä tavoitteeksi asetettiin myös Alhojärven ja Partalan ja niiden
läheisten maaseutualueiden rakentamisen ohjaus kaavalla kylärakennetta tukevaksi. Suunnitte-
lualue laajennettiin tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi.

Täydennetään tarvittaessa ehdotusvaiheessa

3.4.5 Osallisten tavoitteet

Jämsän taajamaosayleiskaavaan 2030 liittyen järjestettiin 24.2.2016 työpaja Seppolan keskusta-
alueen 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

Taajamaosayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, jonka lisäksi laaditaan ns. strateginen
yleiskaava laajemmalle alueelle.

3.5 Kaava-asiakirjojen tarkistaminen

3.5.1 Muutokset valmistelu- ja luonnosvaiheen jälkeen

Luonnosvaiheen jälkeen

3.5.2 Muutokset ehdotusvaiheen jälkeen

Ehdotusvaiheen jälkeen
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4. OSAYLEISKAAVAN KUVAUS

Kaavan sisältö on kuvattu pääpiirteittäin kohdassa 1.2 Osayleiskaavan sisältö.

4.1 Mitoitus

Kaava-alue on kooltaan 10 837 ha. Kaava-alueen pinta-alat ovat maankäyttömuodoittain seuraa-
vat:

Eri kaavamerkintöjen pinta-alatiedot päivitetään ehdotusvaiheessa

4.1.1 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 rantamitoitusperiaat-
teiden mukaisesti. Laskelman perusteella uusia rantarakennuspaikkoja ei muodostunut.
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4.2 Kaavamerkinnät ja määräykset



57



58



59



60



61



62



63



64

4.3 Nimistö

Taajamaosayleiskaavalla ei muodosteta uutta nimistöä.
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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 velvoit-
teita, 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 Otettu huomioon kaavassa seuraavasti

1. Toimiva aluerakenne

Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapai-
noista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpai-
lukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista
hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa
olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön
laadun parantamista ja luonnon voimavarojen
kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja aluei-
denkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti
alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin.
(Y)

Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja
verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin pe-
rustuvana kokonaisuutena (Y).

Osayleiskaava tarkentaa maakuntakaavaa ja strategista
yleiskaavaa ja siinä on tarkistettu voimassa olevien
osayleiskaavojen aluevaraukset ja osoitettu uusia tai
täydennettäviä asuin- ja työpaikka-alueita. Rakenne
painottuu kolmeen olemassa olevaan kehitettävään taa-
jamaan, joista kaavalla edistetään Seppolan kehittymistä
kaupungin keskustaajamana.

Osayleiskaava mahdollistaa Jämsän kehittymisen ole-
massa olevaa rataa ja tieverkostoa hyödyntäen.

2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu

Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja
elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaa-
lista ja kulttuurista kestävyyttä. (Y)

Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödyn-
netään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja
taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan
elinympäristön laatua. (Y)

Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että
palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmi-
en saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan
asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilö-
autoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäi-
nen. (Y)

Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen,
kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.
(Y)

Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä edistetään
osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoit-
tumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdys-
kuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilö-
liikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot

Kaavaa laadittaessa on huomioitu alueen ominaispiirteet
ja uusien alueiden sijoittamisessa ja niiden rajautumises-
sa on otettu huomioon alueen kulttuuriset, maisemalliset
ja luonnon arvot.

Kaavan pääpaino on Seppolan ja Jämsänkosken taajami-
en vahvistamisessa ja hienovaraisessa yhdistämisessä.

Palvelut keskitetään taajamiin, jossa asuu suurin osa
väestöstä – lyhentäen keskimääräiset asiointimatkat.

Nykyisille teollisuuslaitoksille ja työpaikka-alueille on
varattu riittävät aluevaraukset ja tulevaisuudelle laajen-
nusvaraa. Kaupalliset toiminnot on sijoitettu keskusta-
alueiden tuntumaan.

Osayleiskaava pohjautuu kaupungin väestökehitystavoit-
teeseen, jota on verrattu tilastokeskuksen väestöennus-
teeseen. Ylimitoitusta on purettu vähentämällä nykyisiä
varauksia ja osoittamalla myöhemmässä vaiheessa toteu-
tettavia asuinpientaloalueita ja työpaikka-alueita reservi-
alueiksi. Väestön kasvuennusteiden ollessa maltillisia ei
tämän työn yhteydessä ole tehty vaihtoehtoisia tarkaste-
luja väestön sijoittumisesta taajama- ja maaseutualueille.

Lähtökohtana on ollut yhdyskuntarakenteen tiivistäminen
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suunnataan olemassa olevan yhdyskuntaraken-
teen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyh-
teyksien äärelle. (Y)

Kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla varmiste-
taan alueidenkäytölliset edellytykset asuntora-
kentamiselle ja sen tarkoituksenmukaiselle sijoit-
tumiselle sekä hyvälle elinympäristölle. (Y)

Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina koko-
naisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa
oleviin keskuksiin. Keskuksia ja erityisesti niiden
keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palve-
lujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan
alueina. (Y)

Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota
ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja
riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevi-
en haittojen poistamiseen. (Y)

Alueiden suunnittelussa olemassa olevat tai odo-
tettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeuksel-
liset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuk-
sia ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan edelly-
tykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. (Y)

Lähtökohtana on oltava perusteltu väestönkehi-
tysarvio. Maakunnan suunnittelussa ja yleiskaa-
voituksessa on tarkasteltava pitkällä aikavälillä
sekä taajama- että maaseutualueiden väestö-
määrän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja. (E)

Tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä
ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpi-
teet. Erityisesti kaupunkiseuduilla on varmistet-
tava henkilöautoliikenteen tarvetta vähentävä
sekä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä
edistävä liikennejärjestelmä. Kaupunkiseuduilla
on myös varmistettava palvelujen saatavuutta
edistävä keskusjärjestelmä ja palveluverkko sekä
selvitettävä vähittäiskaupan suuryksiköiden si-
joittuminen. (E)

Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava,
että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tar-
jolla riittävästi tonttimaata. (E)

Alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia
asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita
ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yh-
dyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan suuryksi-
köt sijoitetaan tukemaan yhdyskuntarakennetta.
Näistä tavoitteista voidaan poiketa, jos tarve- ja
vaikutusselvityksiin perustuen pystytään osoit-
tamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän
kehityksen mukaista. (E)

Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun
asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan
toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun
taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria.

ja rakenteeseen liittyvä hallittu laajentaminen siellä mis-
sä se mm. maisemalliset ja maanomistukselliset näkö-
kohdat huomioon ottaen on mahdollista. Kaavassa on
pyritty osoittamaan uudet rakentamisalueet olemassa
olevien yhteyteen, jolloin voidaan hyödyntää nykyistä tie-
, katu- sekä vesi- ja viemäriverkkoa. Kaava edellyttää
kuitenkin osittain teknisen huollon verkoston laajentamis-
ta.

Yhdyskuntarakenteen kehittämisessä on pyritty vähen-
tämään liikennetarvetta ja yhdyskuntarakenteen laajen-
taminen tapahtuu nykyisen taajamarakenteen puitteissa,
jossa on jo toimivat kävely- ja pyöräilyolosuhteet ja
joukkoliikenne. Taajamatoimintojen alueiden kaavamää-
räyksissä korostetaan ympäristön suunnittelua kävelijän
ja pyöräilijän näkökulmasta. Jämsänkosken ja Seppolan
taajamien hienovarainen täydentäminen painottuu niitä
yhdistävän tien varrelle, mikä edesauttaa joukkoliiken-
teen toimintaedellytyksiä.

Kaavatyön yhteydessä on selvitetty maakunnallisia selvi-
tyksiä täydentävä kaupan ja palveluiden verkosto ja
sijoitettu palvelut ja vähittäiskaupan suuryksiköt yhdys-
kuntarakenteen kehittämistä palvelevalla tavalla.

Teollisuusalueet sijaitsevat taajamarakenteessa omilla
rajatuilla alueillaan. Uudet työpaikka-alueet kytkeytyvät
hyvin liikenneverkkoon ja ovat helposti saavutettavissa.

Himoksen matkailualue kaava-alueen vieressä on huomi-
oitu merkittävänä matkailukohteena ja sen yhteensovit-
taminen ja yhdistäminen Seppolan keskustatoimintoihin
on suunniteltu mahdollistamalla matkailua tukevan ar-
vokkaan maiseman säilyminen, tiestön ja reittien jatku-
vuus sekä Himoksen alueen kehittämistä tukevien palve-
luiden ja asuinalueiden kehittäminen.

Taajamien lievealueella olevat maaseutumaisen asumisen
alueet on osoitettu merkinnällä joka mahdollistaa ja oh-
jaa asemakaavoittamattomien alueiden rakentamista
olemassa olevan kylärakenteen yhteyteen.

Kaava luo mahdollisuuden tiiviimpään ja viihtyisämpään
taajamakuvaan. Tärkeät viheryhteydet, virkistysalueet ja
kaupunkikuvan kannalta merkittävät rakennetut ympäris-
töt on osoitettu kaavassa.

Mahdolliset tulvariskit on kartoitettu viranomaisten laati-
mista tulvariskien arvioinnista ja tulvariskien hallinta-
suunnitelmasta Kymijoen vesistöalueella.

Kaavassa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympä-
ristöhaitat on tunnistettu. Vaikutuksia ehkäistään mm.
toimintojen sijoittamis- ja liikenneratkaisuilla.

Suunnittelualueelle ei ole osoitettu uusia merkittäviä
ympäristöhäiriöitä aiheuttavia toimintoja. Suuronnetto-
muusvaara aiheuttavia laitoksia tai uusia vaarallisten
aineiden kuljetusreittejä tai kemikaaliratapihoja ei kaa-
valla ole suunniteltu. Seveso-direktiivin mukaiset laitok-
set on kartoitettu ja osoitettu niiden edellyttämä suoja-
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(E)

Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä
olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä
sekä luotava edellytykset hyvälle taajamakuval-
le. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä,
että viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonai-
suuksia. (E)

Alueidenkäytön suunnittelussa on varattava
riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja
varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta,
turvallisuutta ja laatua. (E)

Alueidenkäytössä on otettava huomioon viran-
omaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet
ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit.
Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamis-
ta ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Tästä voi-
daan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityk-
siin perustuen osoitetaan, että tulvariskit pysty-
tään hallitsemaan ja että rakentaminen on kes-
tävän kehityksen mukaista. Alueidenkäytön
suunnittelussa on tarvittaessa osoitettava kor-
vaavat alueidenkäyttöratkaisut yhdyskuntien
toimivuuden kannalta erityisen tärkeille toimin-
noille, joihin liittyy huomattavia ympäristö- tai
henkilövahinkoriskejä. (E)

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusris-
kejä 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 toiminto-
jen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueis-
ta. (E)

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huo-
mioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus
suunniteltuun käyttöön. Pilaantuneen maa-
alueen puhdistustarve on selvitettävä ennen
ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin. (E)

Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, täri-
nästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa hait-
taa ja pyrittävä vähentämään jo olevia haittoja.
Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä
toimintoja ei tule sijoittaa melualueille varmista-
matta riittävää meluntorjuntaa. (E)

Alueiden käytössä tulee edistää energian sääs-
tämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja
kaukolämmön käyttöedellytyksiä. (E)

Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava
terveellisen ja hyvänlaatuisen veden riittävä
saanti ja se, että taajamien alueelliset vesihuol-
toratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi alueiden-

vyöhyke.

Kaavan keskusta-alueille on määritetty eri vyöhykkeitä,
jotka tukevat keskustojen vahvistamista ja monipuolis-
tamista.

Yleiskaava osoittaa maankäytön pääpiirteet. Yksittäiset
pilaantuneet kohteet tulee selvittää tarkemassa suunnit-
teluvaiheessa.

Melun ja tärinän haitalliset vaikutukset on otettu huomi-
oon suojaviheraluevarauksilla ja meluntorjuntatarvemer-
kinnöillä sekä määräyksellä rataliikenteen aiheuttaman
tärinän selvitystarpeesta.

Kaavan keskeisillä alueilla on kaukolämpöverkko, jonka
yhteyteen ja läheisyyteen kaava mahdollistaa tiiviimpää
rakentamista. Jämsänkoskelle ja valtateiden risteysalu-
een 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-
riympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden
alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. (Y)

Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman
luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien aluei-
den monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten
yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tar-
peen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden
luonnonalueiden välillä edistetään. (Y)

Alueiden käytöllä edistetään luonnon virkistys-
käyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua paran-
tamalla moninaiskäytön edellytyksiä. (Y)

Alueiden käytössä edistetään vesien hyvän tilan
saavuttamista ja ylläpitämistä. (Y)

Alueidenkäytössä on varmistettava, että valta-
kunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja
luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten
laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan
huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökoh-
tina. (E)

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huo-
mioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta
merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Aluei-
denkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä alue-
kokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota. (E)

Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva
loma-asutus on suunniteltava siten, että turva-
taan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden
säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys. (E)

Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja-
ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet.
Pohjavesien pilaantumis- tai muuttamisriskejä
aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava
riittävän etäälle niistä pohjavesialueista, jotka
ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja sovel-
tuvat vedenhankintaan. (E)

Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä
peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyt-
töön eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita
pirstoa muulla maankäytöllä. (E)

Kaavassa on huomioitu arvokas rakennettu kulttuuriym-
päristö ja -maisema sekä kaupunki- ja kyläkuvallisesti
arvokkaat alueet. Kiinteitä muinaisjäännöksiä on useita
kaavan alueella.

Ranta-alueet on taajama-alueilla osoitettu pääosin viher-
alueiksi ja vesien tilaan vaikuttava hulevesien määrä
nykyisestä ei oleellisesti lisäänny.

Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetun kulttuuriympäris-
tön maisema-alueet on otettu huomioon ja maankäyttö
on sovitettu niiden historialliseen kehitykseen. Arvokkaat
luontokohteet ja suojelualueet on merkitty kaavaan.

Kaavassa on osoitettu luontoselvityksen ja aiempien
selvitysten pohjalta luonnon monimuotoisuuden kannalta
arvokkaat alueet. Näiden arvojen säilymistä uhkaavia
maankäyttömuotoja ei ole alueelle osoitettu. Kaava mah-
dollistaa yhtenäisten viheralueiden ja -verkostojen jat-
kumisen.

Kaavassa ei osoiteta erillisiä loma-asuntoalueita.

Pohjaveden hankinnan kannalta merkittävät pohjavesi-
alueet suojelumääräyksineen on esitetty kaavassa. Alu-
eelle tai sen läheisyyteen ei osoiteta uusia riskiä aiheut-
tavia toimintoja.

Laajat yhtenäiset peltoalueet on otettu kaavassa huomi-
oon. Uusi maankäyttö sijoittuu olemassa olevan tiestön ja
muun infrastruktuurin yhteyteen.

4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto

Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään
kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikenne-
muodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkei-
noelämän toimintaedellytyksiä. Liikennejärjes-
telmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten,

Kaavan laatimisen lähtökohtana on ollut nykyinen liiken-
neverkosto ja sen kehittämistarpeet. Yleiskaavassa on
osoitettu uusia tieyhteystarpeita, jotka ohjaavat etenkin
raskaan seudullisen liikenteen pois asuinalueilta.

Kaavassa on osoitettu Tampere–Jyväskylä-rataosa, ase-
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että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta
ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien
liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. Erityistä
huomiota kiinnitetään lisäksi liikenneturvallisuu-
den parantamiseen. (Y)

Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehit-
tämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliiken-
neyhteyksiä ja -verkostoja. (Y)

Alueiden käytössä turvataan energiahuollon
valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien
energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.
(Y)

On turvattava olemassa olevien valtakunnallisesti
merkittävien ratojen, maanteiden ja vesiväylien
jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä
valtakunnallisesti merkittävien satamien ja len-
toasemien kehittämismahdollisuudet. (E)

Alueidenkäytössä on edistettävä matka- ja kulje-
tusketjujen toimivuutta ja turvattava edellytyk-
set julkiselle liikenteelle sekä eri liikennemuoto-
jen yhteistyön kehittämiselle. Alueidenkäytön
suunnittelussa on varattava riittävät alueet tava-
ra- ja henkilöliikenteen terminaalien ja matka-
keskusten toimintaa ja kehittämistä varten.
Nopean liikenteen junaratayhteyksiä toteutetta-
essa on huolehdittava lähi- ja taajamaliikenteen
toimintaedellytyksistä. (E)

mat sekä valtakunnan tieverkostoon kuuluvat maantiet.
Radan ja valtatien kehittämistarpeet on otettu huomioon
kaavamerkinnöissä ja määräyksissä.

Alueella ei sijaitse valtakunnallisesti merkittäviä satamia
tai lentoasemia.

5. Helsingin seudun erityiskysymykset

6. Luonto- ja kulttuuriympäristöaluekokonaisuudet

Suunnittelualue ei sijaitse rannikkoalueella, Saaristomerellä, maankohoamisrannikolla tai saamelaisten koti-
seutualueella eikä Helsingin seudulla.

5.2 Vaikutukset maakuntakaavan tavoitteiden toteutumiseen

Kaava edistää voimassa olevan maakuntakaavan tavoitteita. Maakuntakaavan mukaisten taaja-
matoimintojen alueiden maankäyttöä on yleiskaavassa tarkennettu. Väestön kehityksen ja en-
nusteiden perusteella yleiskaavassa ei ole esitetty maakuntakaavan laajuisia uusia laajentumis-
alueita, vaan mitoitukseen perustuvat uudet asuinalueet on sijoitettu välittömästi nykyisen taa-
jaman yhteyteen. Kaupan mitoitus perustuu kaupallisiin selvityksiin ja keskusta-alueen toiminnal-
lisiin rajoihin.

Jämsänjokilaakson kaupunkialue on merkitty maakuntakaavassa kaupunkikehittämisen alueeksi:
"Alueen tulevassa kehityksessä on kiinnitettävä erityistä huomiota taajamarakenteen tiivistämi-
seen ja suurteollisuuden liikenteellisten olosuhteiden sujuvuuteen. Alueiden käytön suunnittelus-
sa on otettava huomioon valtakunnallisesti merkittävien liikenneverkkojen toimivuuden turvaami-
seksi tarvittavat rinnakkaistie- ja eritasojärjestelyt sekä turvattava maakunnallisesti ja valtakun-
nallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja luonnonsuojelu- ja suojelukohteet." Taajamaosayleis-
kaavan tavoitteena on tiivistää ja kehittää nykyinen taajama-alue. Liikennejärjestelmässä on
huomioitu mm. valtatien 9 parannussuunnitelmat, uudet tieyhteydet ja rautatien kehittäminen.
Arvokkaat kohteet on selvitetty ja osoitettu kaavassa.

Maakuntakaavaan on myös merkitty Kulttuuriympäristön kehittämisen kohdealue alueen lounais-
osassa: "Aluetta kehitetään kulttuuriympäristön kannalta arvokkaana kokonaisuutena. Alueella
edistetään kulttuuriympäristöön liittyvää elinkeinotoimintaa ja asumista." Kaavassa tämä alue on
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osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jonka lisäksi olemassa olevaa teollisuusaluetta on huomi-
oitu kaavassa radan ja valtatien välissä. Teollisuusalueella on myös reservialuevaraus. Avoimet
pellot on merkitty maisemallisesti arvokkaiksi. Alueella sijaitsee ravirata.

Maakuntakaavan matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue keskittyy Himoksen aluee-
seen: "Alueidenkäytön suunnittelussa on erityisesti kiinnitettävä huomiota reitistöjen ja virkistys-
alueiden verkostojen muodostamiseen sekä maisema- ja ympäristöarvojen säilymiseen ja kehit-
tämiseen sekä matkailulliseen hyödyntämiseen. Alueen rakentamisen suunnittelussa uusien mat-
kailukeskusten rakentaminen tulee sopeuttaa ympäristöön". Taajamaosayleiskaavassa tämä on
huomioitu virkistysreitistöllä Jämsänjoen eteläpuolella Virmapyhänvuoren suuntaan. Himokselle
johtavan tien avoimet osuudet on osoitettu maisemalliseksi arvokkaiksi.

Päijänteen kehittämisalue on huomioitu taajamaosayleiskaavassa osoittamalla vene- ja melonta-
reitti Päijänteeltä Seppolaan ja edelleen Jämsänkosken suuntaan, sekä osoittamalla venevalka-
mien sijainnit.

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 moni-
puolistamisen. Kaava-alueelta löytyy monenlaisia alueita, jotka yhdessä vahvistavat Jämsän ve-
tovoimatekijöitä tarjoamalla asuinalueita ja työpaikka-alueita erilaisiin tarpeisiin, sekä monipuoli-
sia virkistyskohteita. Kaavan mahdollistama väestönkasvu takaa palveluiden saatavuuden.

Kaavassa on osoitettu nykyisen liikenneverkon kehittämistoimenpiteitä, sekä uusia pidemmän
aikavälin kehitettäviä liikenneyhteyksiä. Tiiviimpi taajamarakenne mahdollistaa paremmat jouk-
koliikenneyhteydet ja lyhyet etäisyydet palveluihin helpot kävely- ja pyöräilymatkat.

Kulttuuriympäristön ja maisemallisesti arvokkaat kohteet on merkitty kaavaan, jotta niiden vaa-
liminen 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 arvioitu niiden ajantasaisuut-
ta. Ylimitoitusta on purettu osoittamalla asuinpientaloalueita ja työpaikka-alueita reservialueiksi
ja kaavamerkintöjä on ajankohtaistettu uusien toimintojen muuttuessa.

Taajamakaava vahvistaa nykyisten keskustojen roolin – Seppolan, Jämsänkosken – sekä selkeyt-
tää niiden lievealueella sijaitsevien Himoksen ja Kaipolan roolit.

Kuntalaisten vuorovaikutusta on lisätty käyttämällä tavallista laajempia vuorovaikutusmenetelmiä
ja uusia vuorovaikutusten kanavia.

Taajamakaava tiivistää ensisijaisesti olemassa olevia alueita tai alueita jo rakennettujen alueiden
vieressä. Tämä hyödyntää olemassa olevia yhdyskuntarakenteen verkkoa ja vähentää investoin-
titarpeet 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 eheyttämisel-
le tiivistämällä jo rakennettuja alueita keskustaajamassa ja osoittamalla uutta rakentamista ny-
kyisten asuinalueiden ja palveluiden läheisyyteen. Uudet aluevaraukset tukeutuvat nykyisiin tek-
nisen huollon verkostoihin ja liikenneväyliin tai ovat niihin helposti liitettävissä. Keskustatoiminto-
jen laajentamismahdollisuus edistää keskustan elinvoimaisuuden eheyttämistä.

Kaavan mahdollistama väestömäärän kasvu, teollisuuden työpaikkojen lisääntyminen ja saavu-
tettavuuden parantaminen edesauttaa Jämsän keskustan elinvoimaisuuden parantamista.
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5.5 Kaupalliset vaikutukset

Osayleiskaavan kaupan ratkaisut suhteessa maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavaa koskeviin
yleisiin sisältövaatimuksiin sekä vähittäiskauppaa koskeviin erityisiin sisältövaatimuksiin toteutu-
vat.

Suunnitellulla maankäytöllä on myönteisiä vaikutuksia Jämsän keskusta-alueiden kaupallisiin
palveluihin ja niiden kehittämiseen. Kaupan palveluiden kehittyessä Jämsässä saattaa se vähen-
tää 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. Suuryksiköiden yhteenlaskettu enimmäismitoitus on maakuntakaavan
mukainen 50 000 k-m². Myös tilaa vievän kaupan palveluita keskitetään myös mahdollisimman
lähelle Seppolan taajamaa. Keskustatoimintojen alueelle voidaan mitoittaa seudullisia vähittäis-
kaupan suuryksiköitä (päivittäistavarakauppa 3 000 k-m², erikoistavarakauppa 5 000 k-m²).

Valtateiden risteysalueelle (sis. Saarentien alueen) keskitetään tilaa vievä kauppa ja liikennepal-
velut. 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.

Jämsänkosken kaupalliseen profiiliin kuuluvat päivittäistavarakauppa, sekä kaupalliset ja julkiset
lähipalvelut (koulu, päiväkoti, terveysasema, kirjaston sivupiste), kahviloita ja ravintoloita. Jäm-
sänkoskella ei ole vähittäiskaupan enimmäismitoitusta, mutta alueelle ei saa sijoittaa vähittäis-
kaupan 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 (matkailijoil-
le suunnattu), kaupalliset lähipalvelut (päiväkoti, ensiapuklinikka, hieronta, hyvinvointi jne.),
sekä viihde ja vapaa-aika. Päivittäistavarakaupan pinta-ala on arviolta maks. 3 000 k-m² riippu-
en alueen asukaspohjan kehityksestä. Ei sallita vähittäiskaupan suuryksiköitä erikoistavarakau-
pan osalta.

Päivittäistavaramyymälät ja muut usein tarvittavat palvelut sijaitsevat enintään kolmen kilomet-
rin etäisyydellä kaavan mahdollistamilta uusilta asumisen alueilta. Uudet asumisen alueet kes-
kusta-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.

5.6 Vaikutukset liikenteen toimivuuteen ja turvallisuuteen

5.6.1 Pääliikenneyhteydet

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 ohjaami-
seen valtateille 9 ja 24 sekä kantatielle 56, ja vastaavasti Jämsän sisäisen liikenteen ohjaamiseen
pääkokoojaväylille. Osayleiskaava-alueen pohjoisosassa varaudutaan uuteen tieyhteyteen Kos-
kenpääntien ja Juokslahdentien välillä. Kyseinen yhteys on esitetty Keski-Suomen maakuntakaa-
vassa ohjeellisena seututienä.
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Kuva 5-1. Pääliikenneyhteyksien tavoiteverkko Jämsässä.

Jämsän keskusta-alueen ja sen lähiympäristön tavoiteverkko on esitetty kuvassa Kuva 5-2. Jäm-
sän 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 alu-
eelliset 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 Tuuralammin 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 va-
paa-oikea-järjestely vt 9:n aluevaraussuunnitelman mukaisesti. Toisessa vaiheessa liittymään
rakennetaan eritasoliittymä, josta aluevaraussuunnitelman ratkaisuksi valittiin eritasokiertoliitty-
mä. Toissijaisena toimenpiteinä ovat Saarentien ja Hiidenmäen eritasoliittymien parantamiset.
Saarentien eritasoliittymän parantaminen liikenneselvityksessä esitetyn suunnitelman mukaisesti
edellyttää myös uutta yhteyttä eritasoliittymän eteläpuolelle, jotta sen maankäytön poistuvat
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liikenneyhteydet saadaan korvattua. Uusi yhteys kulkisi Kaipolanväylältä Manulankadulle ja edel-
leen Saarentielle, alittaen valtatien 9.

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.

Kuva 5-2. Pääliikenneyhteyksien tavoiteverkko Jämsän keskustassa.

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 pienen-
täisi 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 5-3.  Pääliikenneyhteyksien tavoiteverkko Jämsänkoskella.

5.6.2 Kävely ja pyöräily

Kävelyn ja pyöräilyn tavoitteellinen pääverkko on esitetty kuvassa Kuva 5-4. Pyöräilyn pääväylien
tunnistamisen tarkoituksena on luoda pohjaa pyöräilyverkon toiminnalliselle luokitukselle, ja yh-
distää pyöräilyetäisyydellä olevat asuinalueet, työpaikka-alueet, palvelut ja keskusta toisiinsa.
Laadukkailla jalankulun ja pyöräilyn väylillä kannustetaan kyseisten kulkumuotojen ympärivuoti-
seen 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 täyden-
netään puuttuvilta kohdin, jotta se muodostaisi eheän laatureitin. Myös osayleiskaava-alueen
eteläosaan, valtatien 24 linjauksen tienoille, suositellaan toteutettavan jalankulku- ja pyöräilyreit-
ti, joka palvelisi erityisesti kaava-alueen eteläosan asutusta.

Jämsän kaupunki on suunnitellut myös seututien 604 nykyisen jalankulku- ja pyöräilyväylän jat-
kamista pohjoisen suuntaan kohti Haavistoa. Kyseisen reitin jatkaminen palvelisi hyvin erityisesti
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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 Himok-
sen suuntaan johtava Säryläntie. Jämsänkoskella poikittaisyhteytenä toimii Koskenväylän, Kos-
kentien ja Taipaleentien yhteydessä kulkeva väylä. Lisäksi tavoiteverkolla on esitetty jalankulku-
ja pyöräily-yhteyden toteuttamista kolmessa kohtaa yli Jämsänjoen. Ensimmäinen näistä sijaitsee
rautatien vesistösillan yhteydessä Pääskysmäen ja Asemamäen välillä, ja toinen Lopotin ja Jäm-
sän kirkon kohdalla. Kolmas yhteys liittyy valtatielle 9 tehtyyn aluevaraussuunnitelmaan (Keski-
Suomen 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 täydentäisi-
vät samalla kävelyn ja pyöräilyn pääverkkoa.

Valtatien 9 kehittämisselvityksessä (Keski-Suomen ELY-keskus 2013) on lisäksi esitetty yhteys-
tarve 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 solmu-
kohtien 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 rautatie-
aseman 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 rau-
tatieasemalla sekä vt 9:n ja vt 24:n liittymän pohjoispuolella, jossa pysähtyy useita kaukoliiken-
teen linja-autovuoroja.
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Kuva 5-4.  Kävelyn ja pyöräilyn pääverkko tavoitetilanteessa.
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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 kiertoliitty-
män parantaminen vaiheittain eritasokiertoliittymäksi parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvalli-
suutta. Liittymän parantamisella mahdollistetaan lähialueen maankäytön monipuolinen kehitty-
minen. Muihin eritasoliittymiin esitetyillä eritasoliittymäratkaisuilla valtatien 9 suuntaisliittymät
saadaan selkeämmiksi ja liikenneverkko loogisemmaksi käyttäjälle.

Matkaketjujen sujuvuus paranee, kun kaukoliikenteen joukkoliikennepysäkit, rautatieasema,
keskusta ja valtatien 24 ja valtatien 9 pohjoispuoli ovat kävellen ja erityisesti pyöräillen parem-
min saavutettavissa. Parantamalla jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä Seppolasta valtatien 24 ja
valtatien 9 pohjoispuolelle mahdollistetaan sujuvampi ja turvallisempi matkaketju. Liityntä-
pysäköintiä kehittämällä rautatieasemalla ja vt9/vt24 liittymän pohjoispuolella parannetaan jouk-
koliikenteen kilpailukykyä ja houkuttelevuutta.

Autoliikenteen verkkohierarkiaa selkeyttämällä ja väyliä kehittämällä osayleiskaava-alueen lii-
kenne pyritään ohjaamaan niiden käyttötarkoituksen mukaisille pääväylille. Selkeän verkko-
hierarkian avulla etenkin Jämsän ydinkeskustaa voidaan rauhoittaa autoliikenteeltä, kun läpikul-
keva liikenne ohjataan pääkokoojaväylille.

Jalankulusta ja pyöräilystä saadaan entistä houkuttelevampaa, kun niiden pääreitit ovat laatuta-
soltaan korkeita. Jämsänjoen estevaikutusta saadaan vähennettyä uusien siltayhteyksien avulla.
Myös kantatielle 56 esitetyn pääreitin parantaminen yhtenäiseksi sekä uusi jalankulun ja pyöräi-
lyn 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 X prosenttia (tarkiste-
taan ehdotusvaiheessa) ja maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden, joilla on erityistä ulkoilun
ohjaamistarvetta, osuus on (MU) noin X prosenttia koko kaava-alueen pinta-alasta. Uusia virkis-
tysalueita ei kaavassa osoiteta, vaan kaavassa todetaan nykytilanne. Nykytilanteeseen verrattu-
na kaavalla ei voida katsoa olevan merkittäviä virkistykseen kohdistuvia vaikutuksia Jämsän kau-
pungin monipuoliseen ja kattavaan virkistystarjontaan.

Muun muassa Jämsänkosken jäähallin alue, Paunun urheilukenttä ja Jämsän jäähalli, Jämsänkos-
ken pallokenttä, Oinaalan urheilukenttä, Kaipolan urheilukenttä ja Kilpakorven ravirata on osoi-
tettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU). Jämsäpuisto on osoitettu lähivirkistysalueeksi
(VL). Jämsänjoen varrelle on merkitty ulkoilureitti sen molemmille rannoille, sekä uudet ylitys-
kohdat rautatiesillan ja Jämsän kirkon kohdalla. Virkistysreitti jatkuu etelään Virmapyhänvuorel-
le. Jämsänjokeen ja Kankarisveteen on merkitty melontareitti. Uimarannat ja venevalkamat on
osoitettu kaavassa pistemerkinnöin.

Lisä- ja täydennysrakentamisen myötä virkistäytymisen tarve kasvaa ja viheralueiden merkitys
korostuu sekä ikääntyneen väestön ja lapsiperheiden osalta lähiliikuntapaikkojen, lähileikkikentti-
en ja -puistojen merkitys kasvaa. Tiivistettävien ja uusien alueiden detaljisuunnittelussa tuleekin
kiinnittää huomiota virkistysmahdollisuuksien sijaintiin ja saavutettavuuteen ja esteettömyyteen.

5.8 Vaikutukset kuntatalouteen

Suurimmat vaikutukset osayleiskaavan toteuttamisesta kuntatalouteen kohdistuvat mahdolliseen
maanhankintaan, tie- ja kevyenliikenteen yhteyksien toteuttamiseen, asemakaavoitettavien alu-
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 ra-
kentamattomille alueille. Osa rakentamattomista alueista on osoitettu aiemmin rakennettavaksi
ja osa on osoitettu pitkän aikavälin reservialueiksi.
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Teollisuus- ja työpaikkaalueiden laajentumisalueet mahdollistavat uusien yritysten sijoittumisen
alueelle, joiden toiminnasta kunta saa verotuloja. Myös maa-alueen vuokratuotto hyödyttää
Jäsmän 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 tehdes-
sä.

5.10 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

Osayleiskaavan asuinalueet keskustaajamissa ja läheisillä kyläalueilla mahdollistavat monipuolis-
ta asuinrakentamista ja sitä myötä väestörakenteen monipuolistumista.

Kaavaratkaisulla turvataan merkittävät ulkoilureitit ja taajaman sisäiset virkistysyhteydet ja -
alueet sekä mahdollistetaan laajempia yhteyksiä suunnittelualueen ulkoilualueiden välille. Virkis-
tysreitin 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 tä-
rinäsuojauksen 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 pidem-
mällä tähtäimellä. Riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta edistää elinkeinoelämän investointi-
mahdollisuuksia myös uusille aloille ja hankkeille. Perinteisten maaseutuelinkeinojen säilyminen
ja kehittäminen turvataan ja niiden toimintaedellytyksiä turvataan säilyttämällä hyviä ja yhtenäi-
siä peltoalueita tuotantokäytössä. Osayleiskaavaratkaisu tukee maaseutuelinkeinoja ohjaamalla
muu kuin maaseutuelinkeinoihin liittyvä asuminen kyläalueille. Tämä myös tukee kylien elinvoi-
maisuutta 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 koh-
detta. Kohteet on merkitty kaavaan SL-merkinnällä. Tarkastetuilta osa-alueilta ei todettu luon-
nonsuojelulain 29 § mukaisia suojeltuja luontotyyppejä.

Luonnontilaisia tai sen kaltaisia vesilain 2. luvun 11 § tarkoittamia lähteitä suunnittelualueella
todettiin viisi kappaletta. Kohteet on merkitty kaavakartalle pistesymbolilla. Luonnontilaisia enin-
tään yhden hehtaarin suuruisia lampia tai järviä ei sijaitse suunnittelualueella.

Luontodirektiivin IV(a) -liitteen tiukasti suojelluista lajeista liito-oravasta tehtiin havaintoja kuu-
delta eri osa-alueelta kevään 2016 kartoituksessa sekä yhdeltä alueelta syksyllä 2016. Kohteet
on merkitty kaavakartalle luo-merkinnällä mikäli ne sijaitsevat rakennettavaksi tarkoitetulla alu-
eella. 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 mah-
dollista myös Pietilän alueelle osoitettujen uusien pientalovaltaisten alueiden pelto-ojissa. Lajin
esiintyminen näillä alueilla tulee selvittää tarkemman suunnittelun yhteydessä. Liito-oravan, vii-
tasammakon ja muiden luontodirektiivin IV(a) -liitteen lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen
hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty.
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Alueita, joilla on luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta tärkeitä arvoja on merkitty
rasterilla Ryönien ja Matkosvuoren alueilla. Ryönien alueelle on myös merkitty maisemallisesti
merkittävät pienvesistöt ja niiden kasvillisuus ja vastaavanlainen merkintä on annettu Nytkymen-
joelle Partalan kohdalla.

Ryönien alueella jätevedenpuhdistamon eteläpuolelle sijoittuvalla alueella on paikoin luonnontilai-
sen kaltaisia ja luontoarvoiltaan tavanomaista talousmetsää arvokkaampia metsäkuviota ja luon-
nontilaisista lähteistä alkunsa saavia puroja. Osa alueesta on osoitettu uudeksi luonnonsuojelu-
alueeksi (SL), mutta alueelle on osoitettu myös uusi työpaikka-alueen reservialue (TP/res). Työ-
paikka-alueen reservialueen luoteiskulmassa sijaitsee luonnontilainen lähde, joka tulee huomioida
alueen tarkemman suunnittelun yhteydessä. Työpaikka-alueelta ei ole tiedossa uhanalaisten laji-
en esiintymiä, mutta alueen rakentaminen pienentää luonnonsuojelualueeseen kytkeytyvää yhte-
näistä metsäaluetta, millä on paikallisesti lievä negatiivinen vaikutus luonnon monimuotoisuuden
ja ekologisten verkostojen kannalta.

Kaava-alueella sijaitsevasta kolmesta maakunnallisesti tärkeästä lintualueesta (Lokalahti, Alho-
järven 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 häiriö-
herkkiin lajeihin, kuten laulujoutseneen, kapustarintaan ja sepelkyyhkyihin.

5.13 Vesitaloudelliset vaikutukset

5.13.1 Pohjavesivaikutukset

Kaava-alueen luoteisosassa sijaitsee Kerkkolankankaan vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesi-
alue, 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 osit-
tain paperitehtaan alue. Näiden alueiden nykyinen käyttö jatkuu. Hautausmaan aluetta on laa-
jennettu. 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. Pohja-
vesialueiden rajat on merkitty kaavakarttaan, eikä niiden alueelle sijoitu uusia teollisuus- tai mui-
ta riskitoimintoja. Pohjavesialueella rakennukset liitetään vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäri-
verkkoon. Katoilta kertyvät sade- ja sulamisvedet voidaan johtaa pohjavesialueelle.

Pieni osa Kollinkankaan pohjavesialueesta sijaitsee taajamaosayleiskaavan alueella. Tämä kohta
on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.

5.13.2 Pintavesivaikutukset

Sään ääri-ilmiöiden, kuten myrskyjen, tuulisuuden, tulvien ja kuivuuden kesällä yleistyessä sade-
vesien imeytyminen hidastuu ja maan lujuus saattaa alentua sekä eroosioriski kasvaa vesipitoi-
suuden 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 sadevesiviemä-
rit johtavat vettä nopeammin kuin luonnontilainen alue. Hulevesien määrä riippuu alueelle sijoit-
tuvien toimijoiden tarpeista mm. kattopinta-aloista ja asfaltoidun alueen määrästä. Uusilla teolli-
suus- ja työpaikka-alueilla tarvitaan hulevesiselvitykset alueiden tarkemman suunnittelun yhtey-
dessä. Mikäli hulevesiselvitys osoittaa, että syntyvien hulevesien määrä kasvaa merkittävästi,
niin hulevesivirtaamien tasaamiseen voidaan suunnitella tasausaltaita ja imeytyksen lisäksi. Hu-
levesien määrän ja laadun suhteen uusien rakennettavien alueiden osalta on huomioitava imey-
tys-valunta suhteen säilyttäminen mahdollisimman lähellä luonnonmukaista tilannetta. Osayleis-
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kaava-alue sijaitsee vaihtelevassa maastossa, aina kovista kallioalueista pehmeisiin hiekkakan-
kaisiin.

Valumavedet alueelta ovat pääasiassa rakennusten katoilta tulevia ja piha-alueilta muodostuvia
puhtaita sadevesiä. Syntyvien hulevesien laatua heikentävät lähinnä pinnoilta sadevesien muka-
na 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 Patalankos-
ken patojen murtuminen Jämsänkosken tehtaiden alueella on teoreettinen uhka Jämsänjoen alu-
eella. 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.

5.13.3 Vesihuoltoon kohdistuvat vaikutukset

Vesijohtotoiminta-alueen ulkopuoleisten alueiden asemakaavoittaminen edellyttää vesihuoltover-
koston laajentamista. Asuinpientalovaltaisten alueiden laajennukset sijoittuvat pääosin vesihuol-
totoiminta-alueen ulkopuolelle, mutta kuitenkin sen välittömään läheisyyteen. Asuin- ja työpaik-
ka-alueiden toteutuksessa tulee huomioida rakentamisjärjestys nykyisten verkostojen suunnasta
sekä vesihuoltoverkostojen ja katujen rakentamisen yhteensovittaminen. Taajamaosayleiskaava
auttaa vesihuoltoverkoston laajentumista nykyisten rakennettujen alueiden kasvaessa lähiympä-
ristöönsä.

5.14 Maa- ja metsätalouteen kohdistuvat vaikutukset

Maa- ja metsätalouteen on osoitettu kaava-alueen pinta-alasta XX prosenttia (tarkistetaan ehdo-
tusvaiheessa). 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 otetaan
muuhun käyttöön.

Taajamayleiskaavan luonaisosassa 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.

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 kulttuurimaise-
mat on merkitty kaavassa maisemallisesti arvokkaina peltoalueina, joilla rakentamista ohjataan
olemassa olevan rakentamisen yhteyteen. Suunnittelualueen ns. siniviherverkostoa ja sen jatku-
vuuden säilymistä ja yhdistymistä ulkoilureitistöihin tuetaan osayleiskaavalla. Maisemalliset Jäm-
sänjokivarren maiseman arvot on otettu huomioon pidättäytymällä täydennysrakentamiselta
herkimmillä alueilla, pyrkimyksenä merkittävien maisematilojen ja -näkymien säilyttäminen.

Suunnittelualueella ei ole valtioneuvoston päätöksen mukaisia valtakunnallisesti arvokkaita mai-
sema-alueita. Parhaillaan tekeillä olevassa maisema-alueiden päivitysinventoinnissa esitetään
nykyisin maakunnallisesti arvokasta Jämsänjokilaakson maisema-aluetta valtakunnallisesti ar-
vokkaaksi ja laajennettavaksi valtatien pohjoispuolelle ja osittain Kaipolan rataan saakka. Tässä
vaiheessa ko. laajennusalue on otettu huomioon osoittamalla valtatien pohjoispuoleiset viljely-
alueet edelleen maatalousalueeksi

Lisärakentaminen tuo muutoksia maisemaan. Yleiskaavassa osoitettu, asemakaavoitettu ja osit-
tain rakennettu Manulan työpaikka-alue Kaipolaväylän 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 maise-
man arvojen säilymiseen.
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Alhojärven arvokkaalla maisema-alueella kaavassa osoitettu lisärakentaminen on yksinomaan
kyläasutusta.

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. Mer-
kintä C-2 osoittaa keskustatoimintojen reuna-alueen Seppolassa, jota kehitetään monipuolisena
asumisen, palveluiden ja hallinnon alueena. Jämsänkoskelle ja Kaipolaan on merkitty keskusta-
toimintojen alakeskus (Ca), jota kehitetään kaupunkimaisena asumisen ja palveluiden alueena.

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 vähänrakenne-
tun 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 ympäris-
töön sopivaksi sekä sijoittamiseltaan, että rakentamistavaltaan. Kaavan vaikutukset taajama- ja
kyläkuvaan ovat vähäiset tai myönteiset.

5.17 Vaikutukset kulttuuriympäristöön

Maisemavaikutusten arviointi täydentää osaltaan myös kulttuuriympäristövaikutukset (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 aluerajauksel-
la ja viivoituksella (RKY). Kaavamääräyksillä edistetään rakennetun kulttuuriympäristön vaalimis-
ta.

Osayleiskaavassa osoitetaan rasterilla sellaiset merkittävimmät maakunnallisesti tai paikallisesti
arvokkaat kaupunki- tai kyläkuvallisesti tärkeät alueet, joiden kulttuuriympäristöarvojen säilymis-
tä voidaan ja tulee asemakaavoituksella erityisesti edistää.

Jämsänkoksen tehtaalla RKY-alueen rajaus on tarkennettu taajamaosayleiskaavassa tehdasra-
kennuksen 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 ja niiden osalta säilyttämi-
sen tavoitteet tullaan määrittelemään asemakaavoituksen yhteydessä.

5.17.2 Vaikutukset arkeologiseen perintöön

Taajamaosayleiskaavassa on osoitettu yleiskaavaa varten laaditun arkeologisen inventoinnin pe-
rusteella tunnetut muinaisjäännökset ja niiden suojelumääräykset. Yleiskaava osoittaa muinais-
jäännöskohteet ja edistää niiden säilymistä. Maankäyttö on pyritty ensisijaisesti rajaamaan siten,
että arkeologisen perinnön alueet voivat säilyä nykyisellään. Kehittyvän maankäytön alueilla si-
jaitsevat muinaisjäännökset tulee ottaa huomioon yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Yleis-
kaava edistää arkeologisen perinnön tunnettuutta ja säilymistä.
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5.18 Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen

Sosiaalisilla vaikutuksilla kuvataan vaikutuksia ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja hyvinvointiin.
Osayleiskaava mahdollistaa nykyisten asuinalueiden tiivistämisen, uusien asuin- ja työpaikka-
alueiden rakentamisen sekä kevyen liikenteen verkostojen kehittämisen. Muutokset asuin- ja
elinympäristössä koetaan yksilöllisesti ja ne heijastavat jokaisen ihmisen henkilökohtaisia näke-
myksiä. Asukkaat voivat kokea omaa aluetta lähelle sijoittuvan uudis- tai täydennysrakennuksen
elinmahdollisuuksia rajoittavana uhkana tai yhtä hyvin alueen arvoa kasvattavana ja elinympäris-
tön viihtyisyyttä lisäävänä. Kaava mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistämisen ja uusien asuin-
sekä työpaikkojen sijoittumisen alueelle, mikä toteutuessaan luo vireää toimintaympäristöä sekä
palveluja.

Osayleiskaavan maankäytön ratkaisut tarjoavat mahdollisuuden eri asumismuotojen sijoittumi-
seen. Asuinpientalovaltaisille alueille on mahdollista rakentaa omakoti-, pari-, kytkettyjä pientalo-
ja 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 liikkumi-
sen jalan tai pyörällä, mikä helpottaa arjen sujuvuutta.

Uusien metsätalousvaltaisten lähivirkistyskäytössä olevien alueiden muuttaminen rakennetuiksi
alueiksi heikentää rakennettavan alueen käyttämistä virkistykseen. Kaavassa on kuitenkin huo-
mioitu 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
virkistys-, kevyenliikenteen ja viheryhteyksien toteuttamisen myötä. Melontareitin osoittaminen
kaavassa luo edellytyksiä reitin ja sen käytön kehittämiselle.

Uudet teollisuus- ja työpaikkatoiminnot laajentavat nykyisiä alueita ja ovat sujuvien liikenneyhte-
yksien varrella ja hyvin saavutettavissa. Nykyisten alueiden laajentaminen täydentää kaupungin
yrityselämän rakennetta ja vahvistaa elinkeinoelämää. Teollisuus- ja työpaikkatoiminnot rajautu-
vat 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. Mahdolliset tulevat ohitustiet
Jämsänkosken tuntumassa vähentää liikennettä asuinalueiden läpi.

5.19 Erityistoimintoihin kohdistuvat vaikutukset

Kaavassa on osoitettu nykyiset erityistoimintojen alueet, kuten jätevedenpuhdistamo, lämpökes-
kukset, sähköasemat, kaatopaikka, ampumarata ja hautausmaat. Kaavassa on varauduttu hau-
tausmaiden laajennukseen. Muutoin kaavalla on vähäinen vaikutus erityistoimintoihin.

5.20 Ympäristön häiriötekijät

Kaavalla ei ole merkittäviä alueen ympäristönsuojeluun ja ympäristöhäiriöihin kohdistuvia vaiku-
tuksia. 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 kaavaan.

Osayleiskaavassa on osoitettu uudet tieliikenteen yhteystarpeet Jämsänkosken ohitse. Se osal-
taan kasvattaa melua sen läheisyydessä, mutta toisaalta vähentää liikennettä ja -melua Jämsän-
kosken keskustassa ja asuinalueilla. Uusi yhteys sijaitsee metsätalousalueella.

Osayleiskaavassa on tutkittu mahdollisuuksia täydentää muodostuneita asuinalueita siten, että
ne pääsääntöisesti sijoittuvat melu- ja tärinäalueiden ulkopuolelle. Joidenkin maanteiden melu-
alueet eivät ole laajoja johtuen liikennemääristä ja nopeusrajoituksista taajaman kohdalla. Ase-
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makaavoituksen yhteydessä alueiden suunnittelun edetessä tehdään tarkemmat meluselvitykset
ja huomioidaan meluvaikutukset esimerkiksi asuinalueiden asuinkorttelien, lähivirkistysalueiden,
suojaviheralueiden sijoittamisessa sekä mahdollisten meluntorjuntaratkaisuiden yhteydessä.

Osayleiskaavan mahdollistamien asuinalueiden tiivistämisen ja laajennusten sekä työpaikka-
alueiden laajentamisen myötä liikennemäärien kasvun aiheuttamat ilmapäästöt aiheutuvat lähin-
nä pakokaasuista sekä renkaiden nostattamasta pölystä.

Virallisen rekisterin mukaan Jämsässä on useita pilaantuneita maa-alueita. Niiden kunnostaminen
suunnitellaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.



84

6. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteuttaminen ja ajoitus

Osayleiskaava-alueet toteutetaan asemakaavoituksen kautta ja asemakaavahankkeiden vireille-
tulosta 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 pääasias-
sa yksityiseltä sektorilta.

Taajamaosayleiskaavaan on osoitettu asuinalueiden reservialueita. Ne on tarkoitettu asemakaa-
voituksen pitkän aikavälin reservialueeksi. Alueiden toteuttaminen aloitetaan vasta, kun keskus-
taa lähempänä olevien asuinalueiden rakentamismahdollisuudet on hyödynnetty.

6.2 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 päivittämis-
tarpeen.
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