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Jyväskylän kaupungin viherpolitiikka

 Jyväskylän viherpolitiikka hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
2012

 Seitsemän periaatetta, 26 kärkihanketta, 22 jatkuvaa 
toimenpidettä

 Toteutus v. 2012 – 2016
Viherpolitiikan päivitys v. 2016

 Toimenpiteiden toteutumista seurataan kaupungin 
viherryhmässä



Jyväskylän kaupungin viherpolitiikka
LÄPIKULKEVAT TEEMAT

 H yvinvointi ja terveys

 E steettömyys

 L uonnon monimuotoisuus

 Y lläpito

 Y mpäristötietoisuus

 T apahtumat ja matkailu
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VIHERASIAT OVAT YHTEISIÄ
 yhteistyö asukkaiden ja yhdistysten 

kanssa, yhteisöllisyyden
edistäminen
• talkoot ja niiden avustaminen, 

viherhoitosopimus, nimikkopuistotoiminta, 
osallistavat suunnittelu- ja ideointiprojektit,
erityisryhmille suunnattu yhteistyö

 yritysyhteystyö
• esim. uudenlaisen kaupunkivihreän edistäminen,

tempaukset
 muut sidosryhmät


• viherseminaarit, tiedotus, koulutus
kaupungin sisäinen yhteistyö
• viherryhmä
• uudet toimintamallit
• palveluiden ohjelmointi, KymppiV, 

”laatukartta”-työ (priorisoinnin avuksi)

T

T APAHTUMAT JA
MATKAILU: Kaupunki 
tukee toiminnallaan 
tapahtumia puistoissa 
ja viheralueilla



www.jyvaskyla.fi/ulos

http://www.jyvaskyla.fi/ulos


LIIKKEELLE LÄHIYMPÄRISTÖÖN

 lähiliikuntakohteiden ohjelmointi 
ja yhteishankkeet
• lähiliikuntaohjelman laatiminen ja 

toteutuksen aloitus

 kyläympäristöjen kehittäminen
yhteistyössä asukkaiden kanssa

H
H YVINVOINTI JATERVEYS: edistää
erityisesti lasten ja ikääntyneiden 
hyvinvointia



Lähiliikuntaohjelma

 koko kaupungin tasoinen kartoitus ja 
ohjelmointi

 kattoi liikuntapuistot, toimintapuistot
sekä koulujen ja päiväkotien piha-alueet

 määriteltiin palveluverkosto sekä
toimenpideohjelma aikatauluineen

 pääperiaatteet:
1. Koulupihat ensisijaisia 

lähiliikuntapaikkakohteita
2. Lähiliikuntapaikan vaikutusalueena 

1,5 km säde
 Pihalla-ryhmässä koordinoidaan eri 

vastuualueiden kesken toteutusta
 toteutunut jopa nopeammassa

aikataulussa kuin ennakoitiin



Keljonkankaan lähiliikuntapaikka





 Harjun ja Hippoksen 
kunnostuksen aloitus

T

T APAHTUMAT JA 
MATKAILU: Kehä
Vihreä tärkein
vihermatkailukohde

L

L UONNON 
MONIMUOTOISUUS:
Tourujoki keskustan 

”ekologinen hotspot”

 kehittämissuunnitelma
• yhtenäinen reitistö, opastus, 

valaistus
• tapahtumat, kaupunkitaide

 Tourujoki
• kokonaissuunnitelman 

laadinta
 Kankaan alue

• uudenlaista kaupunkivihreää
• alueellinen ylläpidon 

toimintamalli
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KEHÄ VIHREÄ - NYT

Tourujoki

Lutakonpuisto

Mattilanniemi

Retkiluistelurata
Jyväskylän kaupunki – Kehä Vihreä

Kangas

Kasvitieteellinen 
puutarha

Seminaarinmäki

Mäki-Matin perhepuisto

Harju
Viitaniemi

Tuomiojärven 
uimaranta



kevät 2015 syksy 2015 kevät 20162014

Konseptisuunnitelma 0.1 
(WSP Finland Oy)

Kangas + Tourujoen 
kehittämissuunnitelma

Ympäristöluotsikurssi

Mais.arkk. diplomityö 
(konseptisuunnitelma 0.5)

JAMK-opinnäytetyö 
(äänimaisema)

Kehä Vihreä 
Facebookiin

Koepenkkiprojekti

Teemakävelyt

Teemareitti 
(CityNomadi)

Kansalaispuisto
Mataran suunnittelu

Graafinen ilme…

VISIO JA
KONSEPTI-
SUUNNITELMA

Hippos

Keskustan 
kehittäminen



Kansalaispuisto Matara

 ideasuunnitteluvaihe 2015-2016
• Yhteissuunnittelu asukkaiden kanssa
• Ideavaihtoehdoista äänestys
• Toteutussuunnittelu käynnistymässä
• Rakentaminen vuonna 2017
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2. Laituri oleskelua varten.
Puu materiaalina on lärrtmn.

4. MystinenJa.tulintarha 5. Esimerld<.iladontaJatulintarhas.ta3. O leJkelua nurmiko lla

MERKINTÖJENSELITYS
Suunnittelualueen la' j .1.

Säi l y.ettävä puust.o ja metsänpohja (sijainti viittt t llinen}

Säilytettävät runkopuut {puiden sijaintiv itteellinen}

Säilytettävä h.1v. uaidanne (sijainti viittt t llinen}

5rulyvälkehitettävä niittynurmi

is tutettava leht PUU

Niittynunni

Pensasistutus

Sewnikiviplnta
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Pergob
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Puutai:tur i

Pöytäpenkkiryhmä 1penkki

Puistovala isin l pollarivalaisin

Nykyinen va la isin

Roska-astia
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Tourujoen pU.s to tarjoaa k i yt t jjjJl- n milhdollisuuks.ia n iin ra uhams - n tu nnelt
virtaavan veden åårel tå kuin puiston iknetlå uud stavaan ja muokkaavsan
Puiston sydämen muodostaa Tourujoen rantaan sO\iitettu amfiteatterin
kokona isuus, jossa rakenteet littyvAt sulavasti toisiinsa ja joen pintaan. Maas
tål lå kohden h ieman nyf<yislA  alem maksi. Amfite a erin taustana sja tse\

lUOMonmuksinen. Puistotoiminnot on sijoitettu luontevasti olemassa o levaa
ja Tourujoen uomasta tunne maa ammentaen. Puistossa on mahdollista na
monimuotoisuudesta ja Tourujoesta rantaan ja metsikköön linja uiJla kA
myötåi levältåavoimefla n ttynurmetta. Tunnelmaa tåydentåvät salaperäiset ja
ku ten jatul ntarhan muotoiseksi faclottu fabyri:ntti, si ltagalleriaan ja kak.tsb
ympäristötaide sekA taianoma sen kuusiriv in katveessa sijaitseva hiljentym
Tourutori en jäsenne ty tapahtumatoriksi rajaam alla kivituhkapinta1
pergofakatokseOa, s.ekA oleskå lun ja esityksille sopiv i la kivetyi ltå alueitta. P
huom io iu omil la patf<kia.lue illaan.

Asukkaiden. yhteisö jen ja muiden pu stoa käyttävien tahojen panos puif
m aisemallisessa m uutoksessa ja kehittåmisesså on olennaisen tärkeää. Kir
ylåtasanteeJla on paikka hedelmätalflaDe, kaupunkiv ijely laatikoi le ja p
yhteisty6kun vpanin tai stuttajan m ukaiset nimikkopuut ja muut taimet vc
talkoohengesså yhdessä puistokumm.ien kanssa. Myös ympäristötaideteema sen
vi rfdslåvåsså ja jatkuvassa muutoksessa.



Yhteisötaideprojekti ”Sepänkeidas”

 Suunnitteluvaihe menossa
 Päävastuullinen taiteilija Pertti Karjalainen

 Yhteisötaiteen toteutukseen osallistuu n. 200
oppilasta

 Integroidaan osaksi risteysalueen kunnostusta
 Erilaisia osa-alueita (mm. pysäköintialue, 

alikulut, puistoalue)
 Työskentely kouluissa talven 2016-2017 aikana,

taideteosten sijoitus alueelle kesällä 2017

Kuva: Pertti Karjalainen Idealuonnos: Pertti Karjalainen Maisemasuunnitelmaluonnos: 
Saara Oilinki



UUDENLAISTA KAUPUNKIVIHREÄÄ

 viherkatot, viherseinät, luonnonmukainen hulevesien 
hallinta, lähiviljely, uudet toiminnot, 
kaupunki/ympäristötaide…

 Kankaan alue
• maisema-arkkitehtikilpailu
• alueellinen ylläpidon toimintamalli – rajaton vihreä

 vihertehokkuuspilotti
• asuntomessut v. 2014
• yksityinen ja julkinen sektori

 asukkaiden yhteisöllisyys, osallistuminen ja idea-
aloitteet

• tapahtumat, kampanjat
• esim. kaupunkiviljely
• viheralueiden väliaikainen käyttö
• Green Care – viherympäristön hyödyntäminen hoiva- ja 

hoitopalveluissa

L
L UONNON 
MONIMUOTOISUUS:
vihertehokkuus lisää 
rakennetun 
ympäristön 
monimuotoisuutta

H

H YVINVOINTI JA 
TERVEYS:
lähiviljely tukee 
ihmisten
hyvinvointia
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Kuva: Seppo Närhi
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Vihertehokkuus (viherkerroin, engl. Green Factor)

 Yksinkertaistettuna: enemmän vihreää tonteille
 Yksi keino, jolla voidaan vastata nykyistä paremmin mm. ilmastonmuutoksen 

ympäristölle aiheuttamiin haasteisiin
• Kasvipeitteisten alueiden lisääntyminen hiiltä sitovan pinta-alan lisääntyminen, 

kaupunkiympäristön monimuotoisuuden lisääntyminen, ilmansaasteiden suodattaminen, 
hulevesitulvariskien vähentäminen, hulevesien laadun parantaminen, vihreä ja viihtyisä 
kaupunkiympäristö….

 Tavoitteena edistää mm:
• kasvillisuuden monipuolista käyttöä, kerroksellista kasvillisuutta
• läpäisevien pinnoitteiden innovatiivista hyödyntämistä
• vihreitä kattoja ja julkisivuja
• puiden käyttöä



Vihertehokkuus

 Asuntomessu-pilotin jälkeen vihertehokkuutta sovelletaan Kankaalla 
(vihertehokkuus-vaatimus Kankaan Laatuaapisessa)

 Keskustan kehittämisprojektissa tutkitaan vihertehokkuus-menetelmän edelleen 
kehittämistä



Viherpolitiikka 2.0 AVOin-ohjelma

Arkkitehtuuripolitiikka 2.0 + Viherpolitiikka 2.0 + Osallisuusohjelma

 Esikuvana Vejlen kaupungin arkkitehtuuripolitiikka Tanskassa

 Laadinta lähdössä liikkeelle – aktiivinen työstövaihe v. 2017



KIITOS
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