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1.

TAUSTA

1.1

Kaavan luonne

1

"Jämsän strateginen yleiskaava 2030" (jatkossa strateginen yleiskaava) laaditaan "Jämsän taajamaosayleiskaava 2030:n" (jatkossa taajamaosayleiskaava) rinnalla. Keskustojen alueelle laaditaan yleiskaava tarkempana ja ohjaavampana taajamaosayleiskaavana sekä aluerajauksen reuna-alueille yleispiirteisempänä strategisena yleiskaavana. Taajamaosayleiskaava on oikeusvaikutuksellinen yleiskaava. Strateginen yleiskaava on oikeusvaikutukseton.
Yleiskaavan tehtävä ja tarkoitus on esittää kaavan muodossa kunnan tavoitellun kehityksen periaatteet. Siinä osoitetaan suunnitellun kehityksen periaatteet, joiden tarkoituksena on ohjata eri
toimenpiteitä ja maankäytön muutoksia.
Strategisen yleiskaavan tarkoitus on ohjata maankäyttöä yleispiirteisesti ja strategisesti kun taas
taajamaosayleiskaava kertoo yksityiskohtaisemmin, mikä tietyn alueen päämaankäyttö on. Strateginen yleiskaava kertoo miten eri maankäyttömuodot liittyvät toisiinsa ja mitä kohteiden yksityiskohtaisessakin suunnittelussa pitää huomioida, jotta eri strategiset tavoitteet liittyisivät saumattomasti yhteen.
Jämsän tiiviimmin rakennetut alueet sisältyvät taajamaosayleiskaavaan. Sen takia maankäyttöja rakennuslain vaatima yleiskaavan vaikutusten arviointi, kuten vaikutukset luontoon, kulttuuriympäristöön ja liikenteeseen, on selostettu taajamaosayleiskaavan yhteydessä. Sen liitteenä
löytyvät tehdyt erillisselvitykset. Tämä strategisen yleiskaavan selostus keskittyy kuvaamaan
strategisen yleiskaavan tavoitteita ja periaatteita.
Osa taajamaosayleiskaavan selvityksistä kattaa myös strategisen yleiskaavan alueen ja strategisen yleiskaavan ratkaisut perustuvat selvitysten tuloksiin, mutta lopullisissa maankäytön ratkaisuissa pitää tarkemmat vaikutukset arvioida erikseen (osayleiskaavan, asemakaavan tai rakennusluvan yhteydessä), koska strategisen kaavan maankäyttöratkaisujen lopullista sijaintia ei aina
ole määritetty kovin tarkasti.
1.2

Kaava-alue
Suunnittelualue ulottuu Jämsänkosken keskustan, Seppolan keskustan ja Himoksen väliselle alueelle. Suunnittelualueella asuu noin 16 000 asukasta, mikä on noin 73 prosenttia koko kunnan
asukasluvusta. Asutus tukeutuu varsinkin Jämsänkosken pohjoisosissa vahvasti vesistöihin. Jämsänkosken ja Seppolan taajamia yhdistää Jämsänjoki, joka jatkuu etelän suuntaan laskien Kaipolassa Päijänteeseen. Suunnittelualueen lounaiskulma on perinteistä maalaiskylämaisemaa, jossa
asutus sijaitsee teiden varsilla ja maisemaa hallitsevat laajat peltoalueet. Suunnittualue rajoittuu
idässä Himoksen matkailukeskukseen.
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Suunnittelualueen sijainti ja rajaus.

1.3

Kaavaprosessin vaiheet
Strateginen yleiskaava laaditaan taajamaosayleiskaavan rinnalla. Kuulutukset ja osallistuminen
tapahtuu taajamaosayleiskaavan yhteydessä ja kaavoilla on yhteinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
·

Osayleiskaavojen laatiminen on kuulutettu vireille Jämsän kaavoituskatsauksessa 26.2.2015.

·

Tekninen lautakunta päätti kaavojen laatimisesta kokouksessaan 23.4.2015 § 63.

·

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetettiin nähtäville 11.5.2015.–29.5.2015.
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1.4

·

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 4.3.2015.

·

Tekninen lautakunta on valinnut Ramboll Finland Oy:n kaavan laatijaksi 27.8.2015 § 123.
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Käytetyt aineistot
Strategisen osayleiskaavan lähtöaineistoina on käytetty soveltuvin osin samaan aikaan laadittavan Jämsän taajamaosayleiskaavan aineistoja. Kaavan strategisen ja suuria kehityslinjoja kuvaavan luonteen vuoksi maankäytön suunnittelua ohjaavien selvitysten ja vaikutusten arvioinninpääpaino on oikeusvaikutteisen kaavan alueella.

2.

STRATEGISEN KAAVAN KUVAUS JA RATKAISUT

2.1

Keskusta-alueet
Keskusta-alue on jaettu kahteen osaan, ydinkeskustaan ja keskustaan.
Ydinkeskusta on tiivis vyöhyke pääkauppakatujen ympärillä. Tästä on tarkoitus kehittää tiiviit ja
viehättävät kaupunkikeskustat, josta suurin osa kaupallisista palveluista löytyy. Ydinkeskustassa
on tärkeä painottaa käveltävän ympäristön laatua ja liikenneratkaisut tulee miettiä tarkasti hyvän
ympäristön saavuttamiseksi, joka kannustaa viihtymään ja viipymään. Pyrkimyksenä on, että
jokaisen rakennuksen katutasossa on liiketila ja näyteikkunat pääkatuun päin.
Keskusta-alue ydinkeskustan ympärillä voi olla yhtä tiivis ja keskustamainen kuin ydinkeskusta,
mutta painopiste on enemmän asutuksessa ja palveluissa ja hiukan vähemmän liikerakentamisessa. Silti on tärkeä että pääkatujen varsilta löytyy tarpeeksi liiketiloja, kun taas sivukaduilla
niitä ei tarvita. Toimistotyöpaikat voivat sijaita keskustassa.

2.2

Asuminen ja palvelut
Asumisen ja palvelujen alueet ovat niin sanottua perinteistä rakennettua taajamaa. Niissä löytyvät niin kerrostalot kuin pientalot. Näiden tarkemmasta rakentamisesta ja sijoittumisesta on
määritetty taajamaosayleiskaavassa ja asemakaavoissa. Myös palvelut, kuten koulut, terveyspalvelut, toimitilarakennukset, ym. löytyvät tästä taajamarakenteesta. Toimistoluonteisia työpaikkoja voi olla myös asuinalueiden kupeessa jos rakennetun alueen mittakaava sopii yhteen toimistorakentamisen kanssa.

2.3

Tilaa vievä kauppa
Tilaa vievän kaupan alue on maakuntakaavan mukaisesti sijoitettu valtateiden risteysalueen ympärille. Alueesta voisi kehittyä Jämsälle sisääntuloportin valtatieltä saavuttaessa. Alueesta on
tärkeä kehittää korkealaatuinen ja houkuttelevan näköinen ohiajaville autoilijoille, jotta alue viestisi Jämsän olemassa olosta ja sen tarjoamista palveluista. On myös tärkeä kehittää jatkumon
tilaa vievän kaupan alueelta ydinkeskustaan, jotta satunnainen kulkija ymmärtää taajamarakenteen jatkuvan.

2.4

Työpaikka-alueet
Työpaikka-alueet ovat suurimmalta osalta jo tänä päivänä käytössä, mutta niissä on laajentamisvaraa. Alueet sijoittuvat hyvien liikenneyhteyksien varrella ja sopivat erityisen hyvin sellaisia
toimintoja varten, jotka aiheuttavat raskasta liikennettä ja joilla on kuljetustarpeita. Toimistotyöpaikat voivat sijaita myös muilla alueilla kuin työpaikka-alueilla.

2.5

Teollisuusalueet
Teollisuusalueet on varattu tuotantolaitoksille. Tärkeimmät alueet ovat nykyisten paperitehtaiden
alueet Jämsänkoskella ja Kaipolassa. Myös valtatien 9 ja rautatien välissä on varattu alue teollisuuslaitoksille.
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2.6
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Harva maaseutuasutus
Maaseutualueilla olisi suotavaa keskittää uusi asuinrakentaminen tietyille, jo rakentuneille kylämäisille alueille. Strategisessa kaavassa on osoitettu lisäksi alueet, jotka maiseman puolesta sopivat erityisen hyvin harvaan maaseuturakentamiseen.

2.7

Tärkeät viheralueet ja metsät
Strategisessa kaavassa osoitetut tärkeät viheralueet ja metsät ovat maisemaselvityksessä esiin
tulleita alueita. Olisi suotavaa pitää nämä alueet virkistyskäytössä ja välttää rakentamista niissä.
Vähäistä alueen luonteeseen sopivaa rakentamista voi kuitenkin tietyissä tilanteissa olla soveltuvaa.

2.8

Tärkeät maisema-alueet
Kaavassa osoitetut tärkeät maisema-alueet ovat tulleet esiin maisemaselvityksessä. Näiden alueiden ominaispiirteet olisi tärkeää vaalia ja pitää maisema avoimena. Massiivista rakentamista
näille alueille ei suositella, mutta pienimittakaavaista rakentamista ei voida poissulkea. Pienimuotoinen maisemaan sopiva lisärakentaminen voi tietyissä tapauksissa jopa parantaa maisemaalueen luonnetta.

2.9

Painopistealueet
Kaavassa on osoitettu erilaisia painopistealueita, jotka on numeroitu.
1. Jämsän sydän
Jämsän sydän on Jämsän taajamarakenteen pääpainopistealue. Pitkällä tähtäimellä on tarkoitus
yhdistää Seppola, Jämsänkoski ja Himos jatkuvaksi kokonaisuudeksi, joiden liikenneyhteydet
toisiinsa ovat luontevat ja viihtyisät.
2. Seppola
Seppola on Jämsän kaupallinen keskus. Seppolasta löytyy kaikki tarvittavat kaupalliset ja julkiset
palvelut. Seppolasta on tärkeä kehittää vahva keskusta, joka pystyy kilpailemaan naapurikaupunkien kanssa, jolla vältetään turhaa liikkumista ja ostovoiman siirtymää.
3. Jämsänkoski
Jämsänkoski on Jämsän toinen keskusta. Jämsänkoskelta löytyvät kaikki peruspalvelut. On tärkeää että kaikki päivittäispalvelut löytyvät Jämsänkoskelta, jotta niitä varten ei tarvitse matkustaa esim. Seppolaan asti.
4. Himos
Himos on tärkeä matkailualue ja Himoksen palvelut suuntautuvat etenkin palvelemaan matkailijoita.
5. Kaipola
Kaipola on pieni keskus, josta löytyy peruspalveluita.

2.10 Kylät
Kylät ovat maaseutuasumisen painopistealueita. Se tarkoittaa, että kylän ytimestä voidaan kehittää hieman tiiviimpi alue kuin ympäröivillä alueilla. Kylät ovat liian pienet peruspalvelujen ylläpitämiseen, mutta yksittäiset yrittäjät voivat ylläpitää palveluja kylissä muun toimensa ohessa.
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2.11 Jokivarteen tukeutuva rakenne
Jämsänjoki on tärkeä Jämsää yhdistävä tekijä niin maisemallisesti kuin henkisesti. Jämsänjokivarren virkistysarvo on keskeinen ja sitä tulee kehittää niin maalla (virkistysreitistöt) kuin vedellä
(vesireitistöt). Lisäksi Seppolan ja Jämsänkosken väli voidaan rakentaa taajamia yhdistäväksi ja
samalla jokivarteen tukeutuvaksi alueeksi.
2.12 Matkailuun tukeutuva yhteys
Samalla tavalla kuin Seppolaa ja Jämsänkoskea voi yhdistää jokiteemalla, Seppolaa ja Himosta
voi yhdistää matkailuteemalla. Himos on tärkeä matkailualue, kun taas Seppola on Jämsän vahvin keskusta-alue, joten näiden yhdistäminen luontevasti toisiinsa pitkällä aikavälillä on olennaista. Yhdistäminen ei välttämättä tarkoita, että koko väli rakennetaan umpeen rakennuksilla, vaan
se voi myös tarkoittaa, että yhdistävä rakenne, maisemaelementit ja toiminnot muodostavat
tarpeeksi tiiviin kokonaisuuden, jotta koko väli tuntuu jatkumolta.
2.13 Liikenneyhteydet
Tieliikenne on jaettu kahteen luokkaan, paikallisliikenteeseen ja nopeaan liikenteeseen.
Paikallisliikenne tarkoittaa, että pääkadut tulee kehittää kaikkien liikkumismuotojen ehdoilla ja
pääpainon tulee olla kävelyssä ja pyöräilyssä. Se tarkoittaa että autoliikennettä tulee rauhoittaa
taajamaan sopeutuvilla nopeusrajoituksilla. Yleisen suunnistavuuden takia on tärkeää että kaikki
taajaman sisäiset pääkadut on sopeutettu kaikille liikennemuodoille, ettei kevyttä liikennettä
siirretä vaikeammin hahmotettaville sivukatuja mukaileville reiteille. Lisäksi pääkadut tulee kehittää viihtyisämmäksi rakentamalla niistä kaupunkimaisempia, tai kylissä kylämäisempiä ja välttää
maantiemäistä tunnetta.
Sujuvat autoliikenneyhteydet ovat tärkeät ja siksi Jämsän kaikkiin osiin johtaa myös nopean liikenteen teitä, yleensä ohittaen asuinalueiden keskeisimpiä osia, rauhoittaen niitä liikennemelulta.
Nämä päätiet on tarkoitus kehittää autoilun ehdoilla, jossa nopeusrajoitus on taajamanopeutta
korkeampi ja liittymätiheyttä on pienennetty.
Strategisen yleiskaavan kartalle on myös osoitettu taajamaosayleiskaavassa esitetyt pitkän aikavälin uudet tieyhteystarpeet, sekä nykyiset rautatiet.

3.

KAAVAN TOTEUTUS
Maankäytön ratkaisut toteutetaan asemakaavoituksen tai rakennuslupien kautta ja asemakaavahankkeiden vireilletulosta päätetään erikseen. Taajamaosayleiskaavan alueella se ohjaa tiukemmin asemakaavoitusta, kun taas strategisen yleiskaavan haja-asutusalueilla asemakaavoituskaan
ei aina ole välttämätöntä jos kyseessä on vain muutaman rakennuksen rakentamisesta. Kaavan
toteuttamisen aikataulu asumisen ja virkistysalueiden osalta riippuu kunnan asemakaavoitusjärjestyksestä. Työpaikka-, palvelu-, ja teollisuusalueiden osalta toteuttaminen riippuu alueiden
kysynnästä, koska rahoitus niiden rakentamiseen tulee pääasiassa yksityiseltä sektorilta.
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