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Kestävä maisema suunnittelussa ja 
rakentamisessa

Kaavasuunnittelija Paula Tuomi, Jyväskylän kaupunki



PäijänneOsayleiskaava-alue 32 ha,
Kaupungin omistus 30 ha 
Arkkitehtikilpailun suunnittelualue 50 ha



Jyväskylän merkittävin kehityshanke
• Merkittävä keskustan 

laajennusalue
• Kangas vastaa 

kaupungin kasvun ja 
vetovoiman tarpeeseen

23.6.2016

Keskusta
Kangas Lutakko

• 15-20 % koko kaupungin 
kerrostalotuotannosta rakennetaan 
Kankaalle

• Keskeisin työpaikkarakentamisen alue 
Jyväskylässä vuoteen 2025 asti 



Kankaan aikajana

23.6.2016

1874-2010
Paperitehdastoimintaa
2010
Kangas kaupungille, kehittäminen alkaa
2015
Asuinrakentaminen käynnistyy 
Piippurantaan
2016 
Oppilaitokset (Luova kampus)
2017
Ensimmäiset asukkaat
2025
3000 asukasta, 2100 työpaikkaa
2040
5000 asukasta

Uki-Arkkitehdit: Kirjosiipi



Kankaan kehittämisen teemat
 xx



Mistä kestävä maisema koostuu?

 Kestävää maisemaa suunniteltaessa suunnitellaan 
viherverkostoa, jonka olemassa oleva ja suunniteltu luonnon 
monimuotoisuus tuottaa ekosysteemipalveluita

 Ekosysteemipalvelut taas tuovat hyötyä ihmisille mm. 
hyvinvoinnin kautta

 Kestävää maisemaa tulisikin tarkastella hyvin laaja-alaisesti sen 
tarjoaman kokonaisuuden kautta, jolloin viherverkosto on taattu 
myös tulevien sukupolvien näkökulmasta



Ekosysteemipalvelut

• Ravinto
• Kerättävät kukat

Tuotantopalvelut

• Meluntorjunta
• Eroosiontorjunta
• Hulevesien imeytys
• Pölytys

Tuki- ja säätelypalvelut

• Virkistys
• Esteettisyys
• Henkinen pääoma

Kulttuuriset palvelut

Biologinen 
rakenne tai 

prosessi

Toiminto

Hyöty ihmiselle



Laatuaapinen



Mikä on Laatuaapinen?
 Laatuaapisesta saa tietoa niistä arvoista, teemoista, ohjeista ja työkaluista, 

joilla Kangasta rakennetaan yhdessä 
 Laatuaapinen koostuu erilaisista suunnitteluvaatimuksista, -suosituksista 

sekä se sisältää runsaasti esimerkkikuvia havainnollistamaan laatutavoitteita 
ja innostamaan hyvään suunnitteluun



Ympäristö Laatuaapisessa
 kasvillisuudessa suositaan luonnonmukaisia kasvilajeja ja hyötykasveja
 leikattavan nurmen sijasta suositaan niittymäisiä alueita sekä 

maanpeitekasveja, kasvipeitteistä pintaa lisätään alueella viherkatto- ja 
viherseinäratkaisuin

 kaupunkiluonnon monimuotoisuutta voidaan edistää valitsemalla 
pölyttäjähyönteisten suosimia mesikasvilajeja ja ravintokasveja sekä 
perimältään monipuolisia, kotimaista alkuperää olevia lajeja



Ympäristö Laatuaapisessa
 kaupunkiviljely mahdollistetaan, jotta asukkailla on mahdollista kasvattaa 

hyötykasveja 
 hulevesien määrälliseen ja laadulliseen hallintaan pyritään
 ryhmäistutuksia suositaan
 Tourujoen äärelle pääsy mahdollistetaan
 tehdasmainen rouheus näkyy myös ympäristörakentamisessa



Ympäristö Laatuaapisessa
 Pihat toteutetaan yhteispihoina
 Jätehuolto keskitetysti
 Pysäköinti keskitetysti pysäköintitaloihin
 Ympäristötaide osana %-kulttuuria 



Ympäristö Laatuaapisessa
 Vihertehokkuutta on suunniteltu yhdeksi työkaluksi, jonka tarkoituksena on 

edistää ekologisten toimintojen ja ekosysteemipalvelujen tuotannon 
huomioon ottamista rakennushankkeiden toteuttamisessa.

 Vihertehokkuuden avulla voidaan parantaa kaupunkiympäristöjen 
monimuotoisuutta, viihtyisyyttä sekä hulevesien määrällistä ja laadullista 
hallintaa

 Vähimmäistavoitteena alueella on pidetty lukuarvoa 0,6



Kankaan rakentuminen
 Alueen rakentamisessa suositaan mm. uusiomateriaaleja
 Alueella murskattuja puhtaita purkujätteitä pyritään hyödyntämään 

ympäristörakentamisessa mm. purkubetonia on hyödynnetty väylien 
pohjauksissa, kaivuumassoja on hyödynnetty soveltuvin osin, luonnonkiviä ja 
muita kivimateriaaleja tullaan hyödyntämään



Kestävä maisema
 Laadukas vihersuunnittelu antaa monipuolisia mahdollisuuksia hulevesien 

luonnonmukaisille ratkaisuille sekä elintilaa kasvistolle ja eläimille tiiviissäkin 
kaupunkirakenteessa

 Kaupunkivihreään panostaminen kaikilla suunnittelun ja rakentamisen osa-
alueilla vahvistaa Kankaan imagoa terveyttä edistävänä alueena



Kiitos!
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