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Jämsän taajamaosayleiskaava 2030

LIITE 11
MAAKUNTAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KAAVAALUEELLA
Keski-Suomen maakuntahallitus käynnisti 13.3.2015 Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistuksen. Tarkistus koskee Keski-Suomen maakuntakaavaa, 1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavaa
sekä Pirkanmaan 1. maakuntakaavaa Jämsän Länkipohjan osalta. Maakuntakaavan tarkistus on
hyväksytty 1.12.2017 ja tullut lainvoimaiseksi 26.1.2018.

Kuva 1. Ote maakuntakaavan tarkistuksesta (1.12.2017). Kaava-alue on lisätty kartalle punaisella viivalla.

Koko maakuntaa koskevat suunnittelumääräykset
Biotalous
Maa- ja metsätalous sekä turvetuotanto tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että kulloinkin voimassa olevassa Keski-Suomen pintavesien toimenpideohjelmassa esitetyt vesienhoidon tavoitteet
saavutetaan.
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Turvetuotanto
Alla mainituilla valuma-alueilla turvetuotanto on voimakkaasti vaiheistettava ja vesiensuojelumenetelmien tehokkuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kokonaistuotanto on suunniteltava ja
mitoitettava siten, että se ei vaikuta vesien tilaan heikentävästi. Valuma-alueet ovat 14.5 Jämsän
reitti Kankarisveteen saakka; 14.6 Saarijärven reitti; 14.7 Rautalammin reitti; 14.9 Mäntyharjun
reitti; 35.4 Ähtärin ja Pihlajaveden reitti; 35.6 Keuruun reitti; 14.44 Kivijärven-Vuosjärven valuma-alue pois lukien Vuosjärvi; 14.45 Isojoen-Jääjoen valuma-alue; 14.273 Rumaoja-Myllyojan
valuma-alue; 14.376 Vanajajärven valuma-alue; 14.378 Iso-Virmaksen valuma-alue; 14.463
Kannonjoen valuma-alue; 14.483 Tervajoen valuma-alue.
Vähittäiskaupan suuryksikkö
Seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajaksi määritellään, ellei selvitysten perusteella taajamakohtaisesti muuta osoiteta
·

päivittäistavarakaupan seudullisesti merkittävän suuryksikön koon alaraja on 4000 k-m²

·

erikoistavarakaupan seudullisesti merkittävän suuryksikön koon alaraja Jämsän, Keuruun,
Laukaan, Muuramen, Saarijärven, Viitasaaren ja Äänekosken kuntakeskustaajamien yhtenäisellä asemakaava-alueella on 5 000 k-m²

·

Jyväskylän yhtenäisellä keskustaajama-alueella erikoistavarakaupan seudullisesti merkittävän
suuryksikön koon alaraja on 10 000 k-m²

·

muualla erikoistavarakaupan seudullisesti merkittävän suuryksikön koon alaraja on 4000 km²

Edellä mainitut rajat ylittävät kaupan suuryksiköt osoitetaan maakuntakaavassa erikseen kerrosalamitoituksineen. Edellä mainittuja pienempiä, paikallisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä on mahdollista toteuttaa kunnan omaan suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin perustuen.
Uusiutuva energia
Asuin-, kauppa-, teollisuus-, työpaikka- tai vapaa-ajan alueita suunniteltaessa on mahdollisuuksien mukaan selvitettävä geoenergian ja puun hyödyntämismahdollisuudet.
Erityistoiminnot
Vaarallisia kemikaaleja käyttävää tai varastoivaa laitosta ympäröivän konsultointivyöhykkeen
yksityiskohtaiseen suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen, kuten asuinalueiden, vilkkaiden liikenneväylien, yleisölle tarkoitettujen kokoontumistilojen ja sairaaloiden sijoittumista vyöhykkeen sisälle on kaavaa laadittaessa pyydettävä kunnan palo- ja pelastusviranomaisen ja tarvittaessa TUKES:n lausunto.
Kulttuuriympäristö
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon tunnetut muinaisjäännökset ja
maakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet sekä arvokkaat perinnemaisemat. Ajantasainen tieto on tarkistettava museoviranomaiselta ja perinnemaisemien osalta
toimivaltaiselta viranomaiselta. Maa-kunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön
kohteet on esitetty maakuntakaavan alueluettelossa.
Luonnonvarat
Pohjavesiluokituksen mukaisia alueita koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, että pohjaveden kemiallinen ja määrällinen tila ei niiden vaikutuksesta heikkene. Pohjavesiluokituksen alueet on esitetty maakuntakaavan alueluettelossa.
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Kaavamerkinnät ja määräykset
Taulukko 1. Jämsän taajamaosayleiskaavaa tai sen välitöntä ympäristöä koskevat maakuntakaavan tarkistuksen merkinnät ja määräykset.

Merkintä

Kuvaus

Määräys

Merkinnällä

Biotalouteen

osoitetaan

pääasiassa

Alueen

suunnittelussa

maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoi-

maa-

tettuja alueita.

maaseutuelinkeinojen

tukeutuva

ja

varmistetaan

metsätalouden

ja

muiden

toiminta-

ja

kehittämisedellytykset sekä turvataan

alue

hyvien ja yhtenäisten metsä- ja peltoalueiden säilyminen maaseutuelinkeinojen käytössä.
Merkinnällä
on/jolle

osoitetaan

saa

vaarallisia

sijoittaa

kemikaaleja

jolla

Alueen ja lähiympäristön suunnittelus-

merkittävän,

alue,

sa tulee huomioida vaarallisten ainei-

valmistavan

den käyttöön, varastointiin ja kuljetuk-

tai varastoivan laitoksen.

siin liittyvät riskit. Alueiden käytön
suunnittelussa on turvattava maakun-

Teollisuus- ja varastoalue,

nallisesti ja valtakunnallisesti arvok-

jolla on/jolle saa sijoittaa

kaat kulttuuriympäristöt.

vaarallisia
valmistavan

kemikaaleja
tai

Jämsänkoski:

varastoi-

van laitoksen

Olemassa oleva biotalousalue. Jämsänkosken merkittävin työpaikka-alue
(konsultointivyöhyke 1,5 km).
Kaipola:
Olemassa oleva biotalousalue (konsultointivyöhyke 1,5 km).

Oikorata

Merkinnällä osoitetaan uuden ratayh-

Alueen käytön suunnittelussa on huo-

teyden yhteystarve.

lehdittava, ettei hanke tai suunnitelma
yksinään tai yhdessä muiden hankkeiden

kanssa

merkittävästi

heikennä

Natura 2000 -verkoston perusteena
olevia luonnonarvoja.
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Merkintä

Valta-/rautatien

kehittä-

Kuvaus

Määräys

Merkinnällä osoitetaan Keski-Suomen

Alueidenkäytön suunnittelussa kehit-

Strategiassa

tämisakselilla tulee kiinnittää huomiota

määritelty

toiminnalli-

sesti merkittävä liikennekäytävä.

pitkämatkaisen liikenteen sujuvuuteen
ja turvallisuuteen sekä liikenteen ja

misakseli

matkailun palveluihin ja yritystoiminnan edistämiseen. Väylien kehittämisen tulee perustua matkojen ja kuljetusten käyttäjälähtöiseen palvelutasoajatteluun.

Kehittämisakselit

ovat

myös joukkoliikenteen laatukäytäviä,
joiden liityntäyhteyksiä ja -pysäköintiä
tulee kehittää.
Merkinnällä osoitetaan satama-alueita
laiva- ja veneliikenteelle sekä vesiliikenteen

Satama

satamatoimintoja

varten.

Alueella on voimassa MRL 33 §:n
mukainen rakentamisrajoitus.

Valtakunnallisesti

merkit-

tävä kaksiraiteinen päärata

Merkinnällä osoitetaan valtakunnalli-

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa

sesti

on varauduttava tasoristeysten pois-

merkittävät

pääradat,

joiden

parantamiseen sisältyy kaksoisraiteen

tamiseen.

toteuttaminen. Alueella on voimassa
MRL

33

§:n

mukainen

ehdollinen

rakentamisrajoitus.

Valtatie/kantatie (vt/kt)

Valtateinä osoitetaan valtakunnallista

Valta-

ja maakuntien välistä pitkämatkaista

käyttäjälähtöiseen

liikennettä välittäviä maanteitä. Kan-

luun perustuen siten, että varmiste-

tateinä osoitetaan valtateitä täyden-

taan etenkin pitkämatkaisen liikenteen

täviä, maakuntia palvelevia maantei-

sujuvuus ja turvallisuus. Valtatietä 4

tä, jotka yhdistävät kaupunkitasoisia

kehitettäessä

keskuksia

EU:n TEN–T-ydinliikenneverkolle ase-

tärkeimpiin

liikennesuun-

tiin. Alueella on voimassa MRL 33 §:n
mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

ja

kantateitä

tulee

tulee

kehittää

palvelutasoajatte-

ottaa

huomioon

tut vaatimukset.
Teillä tulee varautua kevytväyläjärjestelyihin taajamien ja kylämäisen asutuksen kohdalla sekä linjausmuutoksiin, eritasoliittymiin, rinnakkaistie- ja
liittymäjärjestelyihin sekä lisäkaistoihin/ohituskaistoihin, jotka täsmentyvät
tarkemman suunnittelun yhteydessä.

Seututeinä

osoitetaan

seutukuntien

liikennettä palvelevia ja seutukuntia
Seututie (st)

pääteihin yhdistäviä teitä. Alueella on
voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
Merkinnällä osoitetaan laivaliikennettä palveleva vesiväylä. Väylällä on

Laivaväylä

voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
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Merkintä

Kuvaus

Määräys

Merkinnällä osoitetaan rautatie. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.

Rautatie

Merkinnällä

osoitetaan

rataverkon

nykyiset ja suunnitellut liikennetunnelit.
Liikennetunneli

Asumisen

ja

vapaa-ajan

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen

Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

vakituisen

vapaa-ajan

ympäröivää maaseutua tiiviimpi va-

asumisen sekä matkailun ja virkistyk-

paa-ajan ja pysyvän asumisen toisiaan

sen vetovoima-alue.

täydentävä rakentaminen. On varmis-

asumisen,

tettava

asumisen vetovoima-alue

yhdyskuntateknisen

huollon

järjestäminen ja lähipalvelujen saatavuus.

Yksityiskohtaisemmassa

suun-

nittelussa tulee edistää luonto- ym.
matkailuelinkeinojen

ja

virkistyksen

palvelujen

sijoittumista

alueelle

turvattava

luontoarvot.

Biotalouden

ja

toimissa on vetovoima-alue otettava
huomioon

ja

kiinnitettävä

erityistä

huomiota yhteensovitukseen. Alueen
käytön suunnittelussa on huolehdittava, ettei hanke tai suunnitelma yksinään tai yhdessä muiden hankkeiden
kanssa merkittävästi heikennä Natura
2000

-verkoston

perusteena

olevia

luonnonarvoja.
Merkinnällä osoitetaan kehitettävä ja

Taajamaa ylläpidetään ja kehitetään

palvelut säilyttävä taajama.

seudullisesti kattavien palvelujen keskuksena.

Kehittämisessä

hyödynne-

tään olemassa olevaa rakennetta kiinSeudullisesti

merkittävä

tiivistettävä taajama

nittäen

huomiota

viihtyisyyteen

ja

esteettömyyteen. Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kevyen liikenteen ja
sekä

joukkoliikenteen

turvattava

valtakunnallisesti

tarpeet

maakunnallisesti ja
arvokkaat

kulttuu-

riympäristöt ja luonnonsuojelun kohteet.
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Merkintä

Keskustatoimintojen

alue,

kohde (C, c)

Kuvaus

Määräys

Merkinnällä osoitetaan kaupunkitasoi-

Keskustojen

sen tai seudullista merkitystä omaa-

kiinnittää erityistä huomiota ydinkes-

van

keskustatoimintojen

kustan ja muun taajaman selkeään

alue. Keskustatoimintojen alueella on

rajaukseen sekä keskusta-alueen viih-

asutuksen lisäksi hallintoon, palvelui-

tyisyyteen ja esteettömyyteen. Aluei-

hin ja kauppaan liittyviä toimintoja ja

den käytön suunnittelussa on huoleh-

Jyväskylässä myös matkakeskus.

dittava joukkoliikenteen toimintaedel-

taajaman

kehittämisessä

tulee

lytyksistä ja turvallisista kevytliikenteen yhteyksistä sekä turvattava maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat

kulttuuriympäristöt.

Kohde-

merkinnällä osoitettu alue on määriteltävä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa siten, että muodostuu eheä,
keskustahakuisiin toimintoihin painottuva kokonaisuus. Keskustatoimintojen
alueelle saa sijoittaa seudullisesti merkittäviä, keskusta-alueille soveltuvan
vähittäiskaupan suuryksiköitä.
Merkinnällä

Keskustatoimintojen
keskus (ca)

ala-

osoitetaan

seudullisesti

Alakeskuksen

kehittämisessä

tulee

merkittävä keskustatoimintojen ala-

kiinnittää erityistä huomiota ydinkes-

keskus. Alakeskuksissa on asutuksen

kustan ja muun taajaman selkeään

lisäksi kauppaan ja palveluihin liitty-

rajaukseen sekä keskusta-alueen viih-

viä toimintoja.

tyisyyteen ja esteettömyyteen. Alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä ja turvallisista kevytliikenteen yhteyksistä sekä turvattava maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat

kulttuuriympäristöt.

Kohde-

merkinnällä osoitettu alue on määriteltävä yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa siten, että muodostuu eheä,
keskustahakuisiin toimintoihin painottuva kokonaisuus. Keskustatoimintojen
alakeskuksiin saa sijoittaa seudullisesti
merkittäviä, keskusta-alueille soveltuvan vähittäiskaupan suuryksiköitä.
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Merkintä

Kuvaus

Määräys

Merkinnällä osoitetulla alueella on tai

Vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoi-

sinne voi sijoittua paljon tilaa vaati-

tus ja tarkempi sijoittuminen on suun-

van erikoistavaran kaupan seudulli-

niteltava siten, ettei niillä ole yksin tai

Kaupallinen vyöhyke (km-

sesti merkittäviä yksiköitä tai kaupan

yhdessä muiden vyöhykkeen hankkei-

1)

yksiköitä, jotka eivät muutoin sovellu

den

keskustatoimintojen alueelle.

vaikutuksia keskusta-alueiden kaupal-

kanssa

merkittäviä

haitallisia

lisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueelle voidaan osoittaa sellaista merkitykseltään seudullista vähittäiskauppaa, joka kaupan laatu ja
palvelujen

saavutettavuus

huomioon

ottaen voi perustellusta syystä sijoittua myös keskusta-alueiden ulkopuolelle, kuten auto-, rauta-, huonekalu-,
puutarha- ja maatalouskauppaa. Suuryksiköiden toteuttamisen ajoitus tulee
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
sitoa

muuhun

taajamarakenteen

ja

liikennejärjestelyiden toteuttamiseen.
Jämsän risteys 40 000 k-m²

Matkailun

ja

virkistyksen

vetovoima-alue

Merkinnällä osoitetaan maakunnalli-

Alueidenkäytön suunnittelussa turva-

sesti tärkeät matkailu- ja virkistys-

taan toimivat reitistöt ja virkistysalu-

käytössä olevat tai siihen soveltuvat

eet ja niiden maisema- ja ympäristö-

alueet.

arvot sekä matkailullinen hyödyntäminen. Alueen käytön suunnittelussa on
huolehdittava, ettei hanke tai suunnitelma yksinään tai yhdessä muiden
hankkeiden kanssa merkittävästi heikennä Natura 2000 -verkoston perusteena olevia luonnonarvoja. Metsien
hoito ja käyttö perustuu voimassa olevaan metsälainsäädäntöön.

Merkinnällä

Virkistysalue, kohde; laajenemissuuntanuoli

kehit-

tämisperiaatemerkintä

osoitetaan

vähintään

Alueella sallitaan virkistys- ja retkeily-

seudullisesti merkittävä virkistysalue.

käyttöä palveleva rakentaminen. Met-

Alueella on voimassa MRL 33 §:n

sien hoito ja käyttö perustuu voimassa

mukainen rakentamisrajoitus. Nuolel-

olevaan metsälainsäädäntöön.

la osoitetaan Jyväskylän kaupunkiseudulla virkistysalueiden laajenemissuunnat.

Merkinnällä

osoitetaan

matkailupalvelujen alue.

merkittävä

Alueella

sallitaan

matkailupalveluja

tukeva rakentaminen. Alueen rakentamisen suunnittelussa uusi rakentaminen on sopeutettava ympäristöön.

Matkailupalvelujen
kohde

alue,
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Merkintä

Kuvaus

Määräys

Merkinnällä osoitetaan moottorikelkkailun runkoreitistö ohjeellisena.
Moottorikelkkailureitti
Merkinnällä osoitetaan Keski-Suomen
maakuntaura

ja

eräitä

muita

sitä

tukevia ulkoilureittejä ohjeellisina.

Ulkoilureitti

Ulkoilun yhteystarve

Merkinnällä osoitetaan virkistysalue-

Yksityiskohtaisemmalla

ja

tulee turvata ulkoilureittien jatkuvuus.

ulkoilureittiverkostoon

liittyvä

suunnittelulla

tavoitteellinen reittiyhteys.
Merkinnällä osoitetaan vesiretkeilyyn
sopiva reitti.

Vesiretkeilyreitti
Merkinnällä

osoitetaan

olemassa

olevat sekä suunnitelmiltaan riittävän

Voimalinja (z)

valmiit (voimajohtohankkeelle tehty
YVA-lain

mukainen

ympäristövaiku-

tusten arviointimenettely tai sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys) 110 kV, 220 kV ja 400 kV voimalinjat. Linjalla on voimassa MRL 33
§:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus.
Merkinnällä osoitetaan kuntien yhteistä vedenhankintaa palvelevat tekoYhdyskuntateknisen

huol-

lon alue (et)

pohjavesilaitosalueet

tai

käsittelyä

jätevedenpuh-

palvelevat

jäteveden

distamoalueet. Alueella on voimassa
MRL

33

§:n

mukainen

ehdollinen

rakentamisrajoitus.
Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävä
ampumarata-

tai

moottoriurheilu-

alue.
Ampuma- ja moottorirata
(EU, eu)
Merkinnällä

osoitetaan

kulttuuriympäristön
aluekeskittymät.

maakunnan

Alueen kehittämisessä tulee hyödyntää

monimuotoiset

kulttuuriympäristön monimuotoisuutta.
Alueidenkäytön suunnittelulla ediste-

Kulttuuriympäristön

tään

vetovoima-alue

käyttöä
hoito

kulttuuriympäristöjen
ja

ja

hoitoa.

käyttö

kestävää

Alueilla

perustuu

metsien
voimassa

olevaan metsälainsäädäntöön.
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Merkintä

Valtakunnallisesti

(v)

maakunnallisesti

arvokas

ja

Kuvaus

Määräys

Merkinnällä osoitetaan valtioneuvos-

Alueella tulee edistää kestävän maata-

ton

mukainen

louden harjoittamista. Alueen suunnit-

valtakunnallisesti arvokas maisema-

periaatepäätöksen

telussa on otettava huomioon arvok-

alue sekä maakunnallisesti arvokas

kaan

maisema-alue.

ominaispiirteet ja identiteetti. Alueilla

maisema-alueen

metsien hoito ja käyttö perustuu voimassa olevaan metsälainsäädäntöön.

maisema-alue
Merkinnällä osoitetaan valtakunnalli-

Alueen

sesti merkittävä kulttuurihistoriallinen

huomioon kulttuurihistoriallisen raken-

suunnittelussa

rakennettu kulttuuriympäristö.

netun ympäristön kokonaisuus, ominaispiirteet

Valtakunnallisesti
tävä

rakennettu

kokonaisuus,

ja

on

identiteetti.

otettava

Alueen

käyttöä on ohjattava siten, ettei näitä

merkit-

arvoja heikennetä.

kulttuu-

riympäristö

Luonnonsuojelualue

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuoje-

Alueella ei saa ryhtyä sellaisiin toi-

lulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi

menpiteisiin, jotka saattavat vaarantaa

tarkoitettu alue. Alueella on voimassa

alueen suojeluarvoja. Suojelumääräys

MRL

on voimassa, kunnes suojelualue var-

33

§:n

mukainen

rakentamisrajoitus.

ehdollinen

sinaisesti perustetaan.
Naturaan tai suojeluohjelmiin kuulumattomat alueet on eritelty alueluettelossa ja niiden toteutus perustuu vapaaehtoisuuteen.

Seutukeskus

Vesistö

Tiestö

