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Suunnittelualueen rajaus kartalla punaisella.

 Vireillä olevat, kaavoitusohjelman mukaiset ja viimeaikaiset kaavamuutokset.

Alakaupungin sijainti
Jyväskylän ydinkeskustasta pohjoiseen sijaitsevaa selvitys- ja suunnittelualuetta kutsutaan nimellä Alakaupunki. 
Aluetta rajaavat Tourujoki, rautatie, Kalevankatu, Sepänkatu ja Rajakatu.
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Viherrakenteen analyysi



Pihat
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Alakaupungin pihat ovat vehreitä. Osa pihoista 
avautuu katutilaan avointen kortteleiden ansiosta. 
Erityisesti Yrjönkadun itäosassa Puistokadun ja 
Vapaudenkadun välisellä osalla väljät pihat tuovat 
vehreyttä katutilaan. Pihoille on istutettu vaihtele-
vasti lehti- ja havupuita, erilaisia koristepensaita, 
köynnöksiä ja perennoja. Nurmikot ja leikatut pen-
sasaidat ovat alueelle tyypillisiä. Toisaalta pihojen 
pinta-alasta iso osa on asfaltoituja kulkureittejä 
ja pysäköintiä. Maanvaraiset pihat ovat yleisem-
piä kuin kansipihat, joita on alle 20:lla tontilla.
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Kortteleiden vihreät reunat

0 10 25 50 100 200m
1:4000

P

Viheralue tontilla kadun reunalla

Havupuu tontilla kadun reunalla

Lehtipuu tontilla kadun reunalla

Yksittäinen havupensas

Yksittäinen lehtipensas

Lehtipensasaita

Suunnittelualue

Tontin puolella sijaitseva katua reunustava
kasvillisuus

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN KEHITTÄMISPERIAATE X.X.2020 ANALYYSI 1:5000

N

1 : 5000

Katujen vehreyteen vaikuttaa etenkin tonttien istu-
tukset jalkakäytävän ja rakennuksen välissä. Vaikka 
itse katualueella ei olisi kasvillisuutta, istutetut 
etupihat tekevät kadun ilmeestä vehreän. Osalle 
tonteista on istutettu ainavihantia puita ja pensaita, 
mikä tuo vaihtelua ja vihreyttä myös talvikauteen. 
Useilla tonteilla katutilaa rajaa leikattu pensasaita.
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Julkiset ulkotilat
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Alueella on kolme puistoa: Tellervonpuisto, 
Kyllikinpuisto ja Puistotorin puisto. Pohjoiseen 
kulmaan jää Taulumäen puisto. Puistokadun 
toista puolta reunustaa Jyväskylän vanha hau-
tausmaa. Eskilstunan aukiolla sekä Veturitallien 
aukiolla on istutuksia. Myös Puistokoulun 
pihan ilme on vehreä. Katuistutuksia on 
Puistokadulla, Rajakadulla, Yliopistonkadulla, 
Kalevankadulla, Vapaudenkadulla, Tapionkadulla 
sekä muutamilla pienemmillä kaduilla ja katu-
aukioilla. Katuvihreän määrä kasvaa myös 
Puutarhakadulla, kun kadun kunnostus valmistuu.
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Viherrakenne

1 : 5000

Alueen kokonaisilme on vehreä. Bulevardimainen 
Puistokatu, Rajakadun puurivit, Vanha hautaus-
maa ja Tourujoen läheisyys luovat vaikutelmaa 
puistomaisesta kaupunginosasta. Kaiken kaik-
kiaan puistoja ja katupuuistutuksia on alueella 
melko vähän, mutta tonttien istutukset tekevät 
katutiloista vehreitä. Ydinkeskustaa väljemmillä 
maanvaraisilla pihoilla on tilaa mm. isoille havu-
puille, nurmikoille ja leikatuille pensasaidoille.

Puut ovat merkitty ilmakuvan 5/2020 ja pohja-
kartan 9/2020 mukaan, joten osa vastaistute-
tuista puista on voinut jäädä merkitsemättä.
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Esimerkkejä alueen kasvilajistosta
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Havupuut
Tonteille istutetut havupuut rikastuttavat 
katujen ilmettä.

Männyt
Kyllikinpuistossa on sem-
bramäntyjä. Muutamilla 
pihoilla on onnistuttu 
säilyttämään vanhoja 
mäntyjä.

Köynnöspylväät
Puutarhakadun länsipää-
hän on istutettu köynnöksiä 
katupuiden sijaan.

Köynnökset
Puistokoulun seinää kiertävät köynnösvaijerit.

Koivut
Puistokoulun liuskalehtiset pihakoi-
vut reunustavat katutilaa. Katupuina 
koivuja on Yliopistonkadulla.

Pylväshaavat
Kapeita haapoja on istu-
tettuna tonteilla katujen 
reunoilla useissa paikoissa, 
esim. Puutarhakadulla ja 
Kinakujalla.

Lehmukset
Puistokatua, Rajakatua ja 
Vapaudenkatua reunustavat lehmukset.

Lehtikuusi
Tellervonpuiston reunalla kasvaa iso ja 
leveäoksainen lehtikuusi.

Pensasaidat
Poikkipolkua reunus-
taa orapihlaja-aita sekä 
lehmukset.

Vaahterat ja pihlajat
Sepänkadun ja Tapionkadun risteyksessä on vaahte-
roita. Tapionkadulle on istutettu pihlajia ja niitä näkyy 
myös pihoilla.

Eskilstunan aukio
Aukiolle on istutettu havupuita ja pensai-
ta, mm. tuiviota ja katajaa.
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Viherrakenteen ajalliset 
kerrostumat
Alakaupungin vanhimmat rakennukset ovat 1897 valmistunut veturi-
talli sekä Puistokoulun vanha osa vuodelta 1912. Pääosa rakennus-
kannasta on 1940-luvulta tai nuorempaa. Myös kasvillisuudesta sekä 
istutusperiaatteista voidaan erottaa ajallisia kerrostumia. Koska suu-
rin osa kasvillisuudesta on tonteilla, kaduilla kävellessä voi havai-
ta muutoksen aikakausien välillä. Alueen vihreä ilme on säilynyt 
useiden eri aikakausien täydennysrakentamisesta huolimatta.

1940–50-LUVUT
Alakaupungin pohjoisosassa Rajakadun varrella on 
1940-50-lukuisten kerrostalojen hyvin säilynyt kokonaisuus. 
Tontteja reunustavat aikakaudelle tyypilliset, leikatut orapih-
laja-aidat. Tellervonpuisto on perustettu samoihin aikoihin. 
Aikakauden rakentamista on säilynyt yksittäisinä rakennuksina 
eri puolella Alakaupunkia. Laajempi 1940–50-luvun kerrosta-
lorakennusten kokonaisuus on Heikinkadun ja Vapaudenka-
dun risteyksen tuntumassa.

Ilmakuva Alakaupungista vuodelta 1939. Kuva: K-S museo.

Ote vuoden 1910 asemakaavasta.

Aira-talo 
vuonna 1926.
Kuva: Finna.

Peruskartta 
vuodelta 1922.

Rajakadun varren kerrostalot vuonna 1950.
Kuva: K-S museo.

1920–30-LUVUT
Alakaupungin katuverkon perustana on vuoden 1910 asema-
kaava. Kaavan mukaisesti (puurivein) istutettuina katuina on 
toteutunut Puistokatu, Yliopistonkatu (ent. Opistokatu) sekä 
Puutarhakatu – viimeisin tosin vasta 2010-luvulla. Hauta-
usmaa ja jokiranta ovat ainoat kaavassa esitetyt laajemmat 
viheralueet. Kinatori on esitetty kaavassa muotoon istutettuna 
puistikkona. Alueen korttelirakenne on pääosin säilynyt. Alue 
oli kuitenkin vielä 1920-luvulla varsin harvaan rakennettua, 
matalaa ja puutalovaltaista, ja pohjoisosastaan lähinnä peltoa. 
Aluksi koivurivein istutettua Puistokatua rakennettiin 20-lu-
vulla. Matalien puurakenteisten pientalojen lisäksi alueelle 
rakentui ensimmäisiä kivirakenteisia kerrostaloja, kuten Alvar 
Aallon suunnittelma Airatalo Tapionkadulle.

Vuosina 1940–59  valmistuneet rakennukset.

Ennen vuotta 1939 valmistuneet rakennukset.
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1960–70-LUVUT
1960- ja 70-luvuilla Alakaupungin aluetta täydennysrakennet-
tiin ahkerasti. Vielä 1960-luvun alussa alueella oli paljon puu-
taloja, mutta täydennysrakentamisen myötä hyötykasvien käyt-
tö pihoilla ja puutarhoissa alkoi vähentyä. Vuoden 1968 ns. 
Polvisen liikennesuunnitelmassa II kaupunginosan yli linjattu 
valtatie olisi tuottanut mm. Sepänkadun ja Rajakadun risteyk-
seen monitasoisen eritasoliittymän. Vaikka suunnitelmaa ei 
lopulta toteutettu, se vaikutuksesta alueen keskiosan kehitty-
minen oli pitkään epävarmaa. Alue kehittyi tontti kerrallaan. 
1970-luku oli yksilajisten pensasistutusten aikakausi. Myös 
havupuut olivat suosittuja tänä aikana. Yrjönkadun kaakkois-
osan asuinrakennukset ovat pitkälti 1970-luvulta. Alakaupun-
gin useat kirkot on rakennettu 1960–80-luvuilla. 

1980–90-LUVUT
1980-luvulla piha-alueet pienenivät ja 1970-luvulle tyypilliset 
massaistutukset vähenivät. Lajisto monipuolistui ja erikois-
muodot tekivät tuloaan, mm. kapeakasvuisia pylväshaapoja 
voitiin istuttaa ahtaampiinkin paikkoihin. Tässä vaiheessa alu-
eelle rakentui työpaikkoja ja julkisia palveluita,  mm. Kyllikinka-
dun julkisten palvelujen kokonaisuus, Tapionkadun päiväkoti, 
Vapon pääkonttori. Nyt jo tyhjillään olevan terveyskeskuksen 
rakennuksen takana on monipuolisesti havu- ja lehtipuin 
istutettu Kyllikinpuisto.

2000-LUKU
2000-luvulla Vapaudenkadun ja rautatien välinen alue on 
täydentynut voimakkaasti uusilla asuinrakennuksilla, mm. 
Veturitallin uusien asuinkerrostalojen korttelilla. Puistokoulun 
laajennus ja Veturitallien muutos kulttuuri- ja nuorisotoimin-
nan tiloiksi valmistuivat. Puutarhakadun köynnöstuet ja hule-
vesikaistat ovat 2010-luvun ilmentymiä, samoin kapeakasvui-
set pihlajat. Isot seinämaalaukset tai muraalit ovat yleistyneet 
uudella vuosituhannella. Alueen vihreys on säilynyt täyden-
nysrakentamisesta huolimatta väljien tonttien ja istutettujen 
etupihojen ansiosta.

Peruskartta vuodelta 1963.Vuosina 1960–79  valmistuneet rakennukset.

Vuosina 1980–99 valmistuneet rakennukset.

Vuoden 2000 jälkeen  valmis-
tuneet rakennukset.

Ortokuva Alakaupungilta vuodelta 1997.

Puistokoulun vanha koulurakennus 1920-luvul-
ta ja uusi laajennus 2000-luvulta.

Havupuita Alakaupungin pihoilla.

Pensasangervoaita Kyllikinkadulta (1980-
luku) ja pylväshaapoja (1990-luku).

Taiteilija Onurin muraali Ilmarisenkadulla ja köynnöstukia.
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Jalankulkuympäristö
Alueelle tyypillistä jalankulkuympäristöä ovat kapeiden jalkakäy-
tävien reunustamat rauhalliset kadut, joille istutetut etupihat ja 
tonteilla kasvava puusto tuo miellyttävää vihreyttä. Vilkkaammin 
liikennöidyillä kaduilla viihtyisyyttä lisää usein puurivi ajoradan ja 
jalkakäytävän välissä. Istutetut kujat ja pienet aukiot tuovat vaih-
telua katumiljööseen. Alueen itäosassa vanhan hautausmaan 
ja Tourujokilaakson varttunut puusto reunustaa katutilaa.

Katujen ja kujien pintamateriaali on lähes poikkeuksetta asfalt-
ti ja tasoerot luonnonkiveä. Eskilstunan aukiolla on käytetty 
punaista betonikiveä. Tapionkadun eteläpään aukiolla on harmaa 
nupukiveys. Muutoin kiveysaiheita on käytetty säästeliäästi.

Vasemmalla 1940–50-luvulle tyypillistä orapihlaja-aitaa 
ja oikealla 1980-luvulla suosituksi tullutta pensasan-
gervoa Kyllikinkadulla. Katuun rajautuvalla tontinosal-
la kasvaa usein puita, vaikka tila olisi kapeakin.

Köynnöstukia ja monilajisia istutuk-
sia Green Street -periaatteella kun-
nostetulla Puutarhakadulla. Taustalla 
pylväshaaparivistö tontilla.

Asuinalueen polku pensasaidan 
välistä pihalle. Pihalla on hyvin tilaa 
leveäksi kasvaville sembramännyille.

Jyväskylän vanha hautausmaa korkeine mäntyineen Puistokadulta 
kuvattuna. Hautausmaa on perustettu jo 1830-luvulla.

Bulevardimainen Puistokatu kulkee suunnittelualueen halki. Kadulle 
istutettiin ensin koivuja, jotka myöhemmin korvattiin lehmuksilla.

Eskilstunan aukio Yrjönkadun varrella. 
Aukiolla on monilajisia istutuksia sekä yksi 
alueen harvoista julkisista taideteoksista.

Poikkipolku läpäisee 1940-50–luvulla rakennettun ker-
rostaloalueen. Tonteilla kasvavat orapihlaja-aidat 
ja lehmukset tekevät reitistä puistomaisen. 

Noppakiveys Yrjönkadun 
länsipään aukiolla. Taustalla 
varttuneita mäntyjä pihapuina.
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Katunäkymät
Alakaupunki sijaitsee loivalla rinteellä, joka laskeutuu Rajakadulta 
kohti Tourujokea. Tämä vaikuttaa alueen näkymiin, esimer-
kiksi Yrjönkatua katsottaessa Puistolaan päin voi hahmottaa 
maaston laskevan. Metsäiset, ympäröivästä maastosta kohoa-
vat harjuselänteet rajaavat aluetta lännessä ja pohjoisessa.

Alakaupungista löytyy avointa korttelimallia, umpikorttelia ja lähes 
kaikkea siltä väliltä. Rakennusten etäisyys katulinjasta vaihtelee. Myös 
rakennuskanta on eri ikäistä ja korkuista. Tämän moninaisuuden ansi-
osta katunäkymät ovat varsin vaihtelevia, joskin yhtenäisiäkin piirteitä 
löytyy. Pääosa rakennuksista on 3–5 kerroksisia, ja lähes jokaisella 
tontilla on tilaa myös katutilassa näkyvälle kaupunkivihreälle: joko 
istutetuille etupihoille tai rakennusten välissä kasvaville puille. 

Suoralinjaisilla kaduilla on harvoin selkeä pääte, esim. pitkän 
näkymän tietoisesti päättävä rakennus, mutta poikkeuksiakin on. 
Muutaman kadun päätteenä on viheralue, kuten Puutarhakadulla, 
Tellervonkadulla ja Tapionkadulla. Vaikka alueella on useita julki-
sia rakennuksia, mm. kirkkoja, ne eivät sijaintinsa tai mataluuten-
sa takia nouse katukuvassa maamerkkirakennuksiksi Rajakadun 
päätteenä olevan Taulumäen kirkon tapaan. Näyttävämpien maa-
merkkien puuttuessa esim. värikkäät tai kauniit rakennusten pää-
dyt tai jopa isot puut voivat toimia paikallisina maamerkkeinä.

Yrjönkadun näkymälinja kohti Puistolaa. Loiva 
rinne laskeutuu kohti Tourujoen laaksoa.

Tapionkadun ja Puutarhakadun viehättävä kul-
ma on paikallinen maamerkki näyteikkunoineen 
ja ulokeparvekkeineen. Katunäkymä päättyy 
kampusrakennukseen ja harjun siluettiin.

Harvalla Alakaupungin kadulla on selkeä pääte-
rakennus, mutta Kansakoulukadun kaakkoispään 
linjakas asuin- ja liikerakennus kiinnittää huomion.

Tellervonkatu vaihtaa suuntaa pariin otteeseen, mikä tuottaa mielenkiin-
toisia kaupunkinäkymiä. Kuva otettu Poikkipolun risteyksestä etelään.

Yrjönkatu, näkymä länteen. Rinne 
nousee kohti Rajakatua.

Kalervonkatu, näkymä pohjoiseen. Kadun päät-
teenä näkyvät Tellervonpuiston puut.

Kansakoulun ja Tellervonkadun riste-
ys, näkymä Tellervonkadulle. Korkea 
havupuu on paikallinen maamerkki.

Tapionkatu, näkymä pohjoiseen. Oikealla 
Aira-talo (Alvar Aalto 1926) ja vasemmal-
la 2000-luvun täydennysrakentamista.

Näkyvällä paikalla Kansakoulukadun ja 
Sammonkadun kulmauksessa oleva kuparikattoi-
nen mormonikirkko on paikallinen maamerkki.

Alakaupungin kehittämisperiaate   |   Jyväskylän kaupunki   |   INARO 13/20



Sisäpihojen näkymät
Alakaupungin sisäpihat ovat ilmeeltään vaihtelevia. Pihoja on raken-
nettu eri aikakausilla. 1940-luvulla rakennetun Rajakadun avoimen 
korttelirakenteen pihat ovat olennainen osa katukuvaa. Tämän jälkeen 
korttelirakenne alkoi vähitellen sulkeutua, ja samalla pihat kätkeytyivät 
kaduilla liikkujien katseilta. Kuitenkin vielä Yrjönkadun varren 1970-luvun 
kortteleihin rakennettiin laajat kadulle aukeavat puistomaiset sisäpihat, 
jotka ovat säilyneet näihin päiviin saakka. Rakentamisen tiiveys vaihtelee 
alueen eri osissa. Yrjönkadun ja Puutarhakadun väliset, lähes umpinai-
set korttelipihat ovat vastakohta väljille, katutilaan aukeaville pihoille.

Sisäpihat aukeavat näyteikkunamaisesti kaduille. Kuva Yrjönkadulta.

Havupuita pihalla. Kuva Yrjönkadulta.

Puistokoulun pihalla on urheilukenttä. Koulu on keskeisellä paikalla 
alueen eteläosassa lähellä ydinkeskustaa. Kuva Puistokadulta.

Monilla tonteilla autopaikat vievät valtaosan pihan pinta-
alasta, mikä näkyy myös katukuvassa. Kuva Yrjönkadulta.

Sisäpihat näkyvät kadulle myös porttikon-
gien läpi. Kuva Puistokadulta.

Pensasaita rajaa pihan. Kuva Rajakadulta.
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Etupihat
Kuvissa on esimerkkejä alueen monipuolisista vehreistä etu-
pihoista ja niiden käsittelystä. Kuvat: Virva Hannula.

Yrjönkatu.

Yrjönkatu.

Ilmarisenkatu.

Tellervonkatu.

Tellervonkatu.

Yrjönkatu.

Puutarhakatu.

Yrjönkatu.Tellervonkatu.

Tapionkatu.
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Kaupunkirakenteen analyysi
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Alakaupunki on asumispainotteinen. Alueella on 
myös koulu, päiväkoteja, hotelli sekä useita kirkko-
ja. Julkisia puistoja on vähän, mutta alue rajautuu 
laajoihin viheralueisiin ja monet asuinkortteleiden 
sisäpihoista ovat varsin vehreitä. Useissa kortte-
leissa asuintalojen kivijalassa on liiketilaa. Eniten 
liiketiloja on alueen eteläosassa, lähellä keskustaa.
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liskuussa 2021 ja rakennus on tyhjillään.
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Vapaudenkatu ja Rajakatu ovat ajoneuvoliiken-
teen tärkeimpiä katuja, joiden kautta ajetaan 
alueen läpi. Myös Heikinkadulle ja Puistokadulle 
ohjautuu merkittävästi liikennettä. Alakaupungin 
linja-autoreitit kulkevat aluetta reunustavilla pää-
kaduilla sekä alueen läpäisevillä Puistokadulla ja 
Vapaudenkadulla. Kadunvarsipysäköintiä on paljon. 
Alueen halki kulkee pääpyöräilyreittejä Yrjönkatua 
ja Puistokatua pitkin. Meluisinta on vilkkaimmin 
liikennöityjen pääkatujen varressa, mutta kadun 
suuntaan suljetuissa kortteleissa pihat suojautuvat 
hyvin melulta. Alueen sisäosissa etäämmällä pää-
kaduista on myös useita varsin hiljaisia kortteleita.

1 : 5000

Liikenne ja melu

(päiväaikainen yhteismelu)
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Kulttuuriympäristön arvot, kerroskorkeudet
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Maakunnallisesti arvokas ja suojeltu
asemakaavassa tai lain
rakennusperinnön suojelusta
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(yleis- ja maakuntakaavamerkintä)

Suojeltu asemakaavassa

RKY alue
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Alueen korkeimmat rakennukset sijoittuvat kort-
teliin 20 ja Puistokadun varrelle. 2000-luvulla 
rakennetut kerrostalokorttelit Vapaudenkadun ja 
rautatien välisellä alueella ovat alueen korkeimpia.

Alueen koillisosassa vanha hautausmaa kuuluu 
valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kult-
tuuriympäristöön (RKY) ja Harju. Maakunnallisesti 
arvokkaat alueet ovat 2. Kaupunginosan ker-
rostalokorttelit, Vapaudenkadun ja Heikinkadun 
kerrostaloympäristö sekä yksittäiskohteina Aira-
kerrostalo, Puistokoulu ja katolinen kirkko.

–VIII

Jyväskylän Harju ja Vesilinna 
(RKY 2009)

Taulumäen kirkko ja 
Jyväskylän vanha hau-
tausmaa (RKY 2009)
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Avoin korttelirakenne. Keskellä kokoava puis-
toalue. Alueena keskimääräistä vehreämpi. 
Puistokadun varressa (1a) rakennukset sijoit-
tuvat kadun suuntaisesti lähelle katulinjaa.

Rakennukset muodostavat lähes suljettuja umpi-
kortteleita, mutta rakennusten ilme moninainen. 
Palveluasumisen/ terveyskeskuksen kortte-
li (2a) vastaavan kokoinen ja muotoinen, mutta 
korttelin pohjoisosa on rakenteeltaan avoin.

Kolmiomaiset, epäsäännöllisen muotoiset kortte-
lit. Rakennukset ovat pääosin katujen suuntaiset. 

Sekoittunut, pääosin avoin korttelirakenne. Vehreät 
etupihat pohjoiseen, Yrjönkadun suuntaan.

Korttelin koko ja rajaus muistuttaa keskus-
tamaista umpikorttelia. Osin kansipihaa.

Väljä, avoin/sekoittunut korttelirakenne. Alueen 
keskipisteenä puistomaisesti istutettu Eskilstunan 
aukio. Puistokadun reunalla pistetalojen rivistö (6a).

Tourujoen puistoon rajautuvat pientalot muo-
dostavat persoonallisen, keskustamaisesta 
rakenteesta selvästi poikkeavan osa-alueen.

Vapaudenkadun kaakkoispuolella uudet 
opiskelija-asunnot ympäröivät vanhaa veturi-
tallia. Alue liittyy toisaalta Alakaupunkiin, toi-
saalta osaksi radan varren rakentamista.

Puistokadun koulun ja Puistotorin puiston muo-
dostama kokonaisuus on alueen vihreä keskus ja 
samalla linkki Alakaupungin ja keskustan välissä.

Hautausmaan ja Taulumäen kirkon puis-
ton laaja viheraluekokonaisuus.

Aukio / kadun aukiomainen pääte.

Tärkeä saapumissuunta / siirty-
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Alueiden tyypittely
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Alakaupungin sijainti
Jyväskylän ydinkeskustasta pohjoiseen sijaitsevaa selvitys- ja suunnittelualuetta kutsutaan nimellä Alakaupunki. 
Aluetta rajaavat Tourujoki, rautatie, Kalevankatu, Sepänkatu ja Rajakatu.
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JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN KEHITTÄMISPERIAATE X.X.2020 ANALYYSI 1:5000
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JYVÄSJÄRVI

TUOMIOJÄRVI

TOURUJOKI

PUISTOLA

LUTAKKO

KESKUSTA

KORTESUO

NISULA

TAULUMÄKI

KANGAS

TOURULA

HARJU

MÄKI-MATTI

VIITANIEMI

Suunnittelualueen rajaus kartalla punaisella.

 Vireillä olevat, kaavoitusohjelman mukaiset ja viimeaikaiset kaavamuutokset.

Alakaupungin kehittämisperiaate   |   Jyväskylän kaupunki   |   INARO 3/14



Katujen ideasuunnitelmat
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Alakaupungin julkiset viheralueet

Kehä Vihreä

Tonttialue

Kehitettävät kadut

Pääkadut: lehmuskadut

Muu katu, jolla katupuita

Tärkeä olemassa oleva tai suunniteltu  
jalankulun ja pyöräilyn yhteys 
virkistysalueelle, viherverkostoon 
ja kävelykeskustaan

Katuympäristöjen kehittämisen tavoitteet

1

2

3

Yrjönkadun itäosa on väljähkösti rakennettu. 
Vehreät sisäpihat avautuvat kadulle tehden sen 
ilmeestä liki puistomaisen. Rakennusten väliin jää 
nykyisin selkeitä istutettuja alueita, jotka jatku-
vat osin kadun molemmin puolin. Vihreät katkot 
rakentamisessa liittävät alueen Tourujokilaaksoon 
ja toisaalta Puistotorinpuistoon. Niillä voi olla 
myös ekologista merkitystä. Kulkuyhteyksinä 
ovat useat vihreät kadut ja kujat (Rauhankatu, 
Kinakuja, Puistotori ja Ilmarisenkadun itä-
pää), jolloin nämä ns. viherkatkot voivat säi-
lyä tontin sisäisinä istutettuina alueina.

1. Yrjönkatu, uusi pyöräkatu

- katu muuttuu pyöräkaduksi
- vehreitä etupihoja vaalitaan
- katuvihreää ja polkupyöräpysäköintiä lisätään
- kadunvarsipysäköinti säilyy pääosin

2. Tapionkatu, oikotie Harjulle

- rauhallinen katu palvelee yhteytenä 
virkistysalueille

- kadunvarsiliiketilat tärkeitä
- katuvihreää lisätään
- katuaukioiden mahdollisuuksia tutkitaan
- muutama kadunvarren autopaikka poistuu

3. Ilmarisenkatu, reitti Kankaalta Keskustaan

-  vehreä ja viihtyisä jatke keskustan kävelykadulle
- katuvihreää lisätään
- kolmasosa kadunvarsipaikoista poistuu
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Yrjönkatu, 
uusi pyöräkatu

Alakaupungin halkaiseva Yrjönkatu tarjoaa pyöräi-
lijälle sujuvan yhteyden kaupunginosasta toiseen. 
Vapaudenkadun kohdalla ajoneuvoliikenne on katkaistu, 
mutta kevyen liikenteen yhteys jatkuu itään Heikinkatua 
pitkin kohti Jyväsjärveä. Katualueen leveys noin 14 met-
riä, joten tilaa erillisille pyöräkaistoille ei ole. Lisäksi 
kadunvarsipysäköinti asettaa haasteita pyöräilijöiden 
turvallisuudelle.

Katua kehitetään pyöräkatuna, jossa pyörät ja autot liik-
kuvat samalla ajoradalla ja autot sovittavat nopeutensa 
pyöräilyn mukaan. Katupysäköinnin reunaan voidaan lisä-
tä kiveystä, joka ohjaa pyöräilijää kauemmas avautuvista 
autonovista. Suunnitteluratkaisut tarkentuvat katusuunni-
telmissa. Katutilan vihreä ilme syntyy korttelien etupihojen 
monimuotoisista istutuksista. Täydennysrakentamisessa 
suositaan kapeiden etupihojen ohella sisäänvetoja sekä 
katkoja rakennusten välissä, jolloin katutilaan saadaan 
myös suurikokoista puustoa.
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Yrjönkadun ideasuunnitelma

Etupihat ja niiden mahdollisuudet

Kaavio esittää rakennusten ja katualueen välisen 

tilan, ns. etupihan leveyden. Vihreille alueille voi-

daan suositella tilan puolesta puiden istuttamista: 

4–5 metriä leveään tilaan kapeakasvuisia sekä 

pieniä puita ja vähintään 6 metriä leveään tilaan 

myös isoja puita. Kapeammille alueille suositel-

laan matalampaa kasvillisuutta, esim. pensaita ja 

perennoja, tai köynnöksiä.

Täydennysrakentamisessa säilytetään kadunvar-

sien istutettavat tontinosat ja kasvillisuutta muu-

tetaan monilajisemmaksi ja kerroksellisemmaksi. 

Etupihojen istutusperiaatteista on laadittu erilli-

nen ohje, jota voidaan soveltaa koko Alakaupungin 

alueella (kehittämisperiaatteen 3. osa).

Yrjönkadun varressa olevat kadunvarsipihat ja 

kadulle aukeavat pihalueet ovat tärkeitä alueen 

vehreän ilmeen ja kaupunkikuvan kannalta. 

Ympäristön täydentyessä jokaisessa korttelissa 

tulee olla tilaa (väh. 6m) suurikokoisille puille 

Yrjönkadun varrella. Olemassa olevien puiden 

säilyttäminen on tavoiteltavaa. Tonteille voidaan 

esittää myös kapeampia istutettuja etupihoja 

(2–4m). Kadunvarsipihojen istutuksista on laadittu 

erillinen ohje.

Suunnittelun aikana tutkittiin myös katupuiden 

istuttamista, mutta niiden sijoittaminen osoittautui 

hankalaksi kadun alla risteilevän kunnallistekniikan 

vuoksi. Siellä täällä sijaitsevien puu ryhmien sijaan 

Yrjönkadulla päädyttiin varaamaan tilaa katupy-

säköinnille ja lisäämään puita niile kaduille, joilla 

istutuksille on paremmat edellytykset. Jatkossa 

katusuunnitelmissa voidaan kuitenkin tutkia yksit-

täisten puiden lisäämistä esim. Eskilstunan aukion 

ja Vapaudenkadun väliselle umpikatu-osuudelle. 

Myös säiliöpuiden istuttamista voidaan harkita. Pyö-

räpysäköintipaikat sijoitetaan kiinteistöille. Leveät 

etupihat mahdollistavat mm. liiketiloja palvelevat 

pyöräpaikat.
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Periaateleikkaus kadun länsiosasta Periaateleikkaus kadun keskiosasta

Periaateleikkaus kadun itäosasta

Yrjönkadun periaateleikkaukset

Jätevesiputki

Vesiputki

Sadevesiputki

Kaapeli

Kaukolämpö

Putkien sijainti on esitetty viitteellisesti.

Mahdollinen 
täydennysrakentaminen
(asuinrakennus)
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Tapionkatu, 
oikoreitti Harjulle

Tapionkatu jatkaa Harjukadun linjaa Alakaupungin läpi 
Rajakadulle. Rauhallisen kadun päissä on vehreät katuau-
kiot. Läpiajolta katkaistun kadun hiljattain uusittu eteläosa 
on lähes pihakatumainen. Tapionkadun pohjoispäässä 
vehreyttä tuovat pensasaidoin rajatut, leveät etupihat ja 
suurikokoiset puut. Kadun keskiosa on muutoksessa ter-
veysaseman rakennuksen jäätyä tyhjilleen.

Kadulta ajetaan lähinnä sitä ympäröiviin kortteleihin, joten 
Tapionkatua on mahdollista kehittää kävelijän näkökul-
masta entistä viihtyisämmäksi, porttina Harjun ulkoilurei-
tistöön. Ideasuunnitelmassa katualueelle tuodaan lisää 
vehreyttä: eteläosan pylväspihlajariviä ja maanpeitepensa-
sistutusta jatketaan kadunvarsipysäköinnin lomassa koko 
kadun mitalle. Mahdollisen, asemakaavamuutosten kautta 
tarkentuvan uudisrakentamisen myötä syntyviä taskuauki-
oita ja kadunvarsipysäköintiä jäsennellään kiveyksin.
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Tapionkadun ideasuunnitelma
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Täydennysrakentaminen ja taskuaukiot. Kadun keskivaiheella 
länsipuolen etupihoilla kasvaa nykyisin isokokoisia puita, vaik-
ka tila on hieman ahdas. Kehittyvällä korttelinosalla (mm. ent. 
terveyskeskuksen tontti) etupihat säilytetään, ja niille istutetaan 
kaupunkikuvallisista syistä lehmuksia. 5,5 metriä leveällä etupi-
halla puut voivat vaatia jonkin verran leikkausta, tai vaihtoehtoisesti 
voidaan harkita lehmuksen kapeakasvuista lajiketta/muotoa. 
Kivetyt taskuaukiot puuistutuksineen tuovat vaihtelua katuku-
vaan. Pylväspihlajia istutetaan kadun itäreunalle, jossa etupihat 
ovat kapeampia ja osin kivettyjä. Kadunvarren pysäköintipaikat 
vähenevät nykyisestä 19:ä paikasta muutaman paikan verran.

Pihakatumaista tunnelmaa. Kadun eteläosassa on ole-
massa olevat pylväspihlajaistutukset, jotka on sijoitettu tiiviinä 
rivinä katupysäköintipaikkojen viereen. Päättyvän kadun ajo-
rata on normaalia kapeampi. Aira-talon kohdalla jalkakäytävä 
on kiinni kivijalassa ja ajoradan reunassa on matalaa pensa-
sistutusta. Kadun länsipuolella rakennukset tulevat kiinni 
katulinjaan, mutta rakennusten välistä on näkymä istutetulle 
kansipihalle. Vastapäisen tontin kadunvarressa olevien ton-
tinosia suositellaan kehitettäväksi istutetumpaan suuntaan. 
Kadunvarren pysäköintipaikat säilyvät ennallaan (14 paikkaa).

Perinteistä ilmettä. Tapionkadun pohjoisosassa on 1940-luvun 
rakentamiseen liittyviä, huoliteltuja etupihoja leikattuine pensa-
saitoineen ja lehmuksineen. Kadun länsireunaa rajaa yhtenäi-
nen rakennusten rivi. Tonteilla olevat puurivit, yksittäiset puut 
ja pensasaidat ovat tärkeitä katualueen viihtyisyyden ja ilmeen 
kannalta. Kadunvarsipysäköinti säilytetään ennallaan (14 paikkaa).

Päätyaukio

(Rajakatu)

Päätyaukio

(Sepänkatu)

Aira-taloPurettava terveyskeskus, 

mahd. taskuaukion paikka

Yhdistävänä katupuulajina 

pylväspihlaja

Päivittäistavarakauppa1940-luvun etupihat

Pt-kauppa

Aira-talo

Kehittyvä korttelinosaA

B

C
C

B

A

Kivijalkaliiketilaa

Istutettavat puut merkitty valkoisella pisteellä

1 : 1000
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Leikkaus AA
Pohjoisosa

Tapionkadun periaateleikkaukset

Jätevesiputki

Vesiputki

Sadevesiputki

Kaapeli

Kaukolämpö

1 : 200

kadunvarsi- 
pysäköinti

jkjk ajo

katu tonttitontti

Leikkaus BB
Keskiosa

kadunvarsi- 
pysäköinti

jkjk ajo

katu tonttitontti

Leikkaus CC
Eteläosa

kadunvarsi- 
pysäköinti

jk jkajo

katu tonttitontti

Putkien sijainti on esitetty viitteellisesti.

Mahdollinen 
täydennysraken-
taminen
(asuinrakennus)
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Ilmarisenkatu, 
Kankaalta keskustaan

Ilmarisenkatu on suora jatke keskustan pääkävelyka-
tu Kauppakadulle ja se tarjoaa nopean kävely-yhtey-
den keskustasta Kankaan alueelle. Ilmarisenkadun ja 
Kalevankadun varteen on tulossa merkittävää täydennys-
rakentamista. Katutila on paikoin vehreiden etupihojen 
reunustama, mutta tiivistämisen myötä katuvihreän tarve 
kasvaa.

Ideasuunnitelma kohdistuu kadun eteläosaan 
Eskilstunanaukion ja Kalavenkadun väliselle osuudelle. 
Kadunvarsipysäköinnin lomaan istutetaan isokokoisia 
puita, kuten koivuja. Viihtyisin kävelyreitti muodostuu näin 
olemassa olevien istutettujen etupihojen ja katupuiden 
väliin. Suuret puut tuovat myös kaivattua varjostusta etelä-
pohjoissuuntaiselle kadulle sekä erityisesti länteen avau-
tuville asunnoille. Pysäköintipaikkoja jäsennellään kiveyk-
sin. Kadun itäreunalla uudet rakennukset sijoittuvat kiinni 
katualueeseen. Julkisivuihin ehdotetaan köynnöstukia, 
-verkkoja tai -vaijereita katuympäristön vehreyden lisää-
miseksi. Istutusperiaatetta voidaan jatkossa tutkia myös 
Kalevankadun eteläpuoliselle Ilmarinkadun osuudelle, joka 
ei sisältynyt Alakaupungin tarkastelualueeseen.
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Koivurivi johdattaa kävelijää. Uudet katupuut sijoit-
tuvat kadun länsireunalle. Puulajiksi ehdotetaan raudus-
koivua (tai sen liuskalehtistä muunnosta) erotuksena 
ympäröiville kokoojakaduille, josta monilla katupuuna on 
lehmus. Puiden väliin jää tila kahdelle pysäköidylle autol-
le. Pysäköintipaikoille suositellaan läpäisevää kiveystä.

Tässä osassa Ilmarisenkatua on nykyisin 12 kadunvar-
ren pysäköintipaikkaa ja suunnitelmassa 8 paikkaa.

Olemassaoleva rakennus

Kaavan mukainen rakennusala

Mahdollinen uuden rakennuksen reuna, tutkittava kaavamuutoksella
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Leikkaus AA 
Pohjoisosa

kadunvarsi- 
pysäköintijk jkajo

Olemassaoleva asuinrakennus

Olemassaoleva julkinen rakennus

Putkien sijainti on esitetty viitteellisesti.

katu tonttitontti

Leikkaus BB 
Keskiosa

kadunvarsi- 
pysäköintijk jkajo

katu tonttitontti

Olemassaoleva asuinrakennus

Kaavassa varaus 
asuinrakennukselle

Jätevesiputki

Vesiputki

Sadevesiputki

Kaapeli

Kaukolämpö

1 : 200

Leikkaus CC
Eteläosa

kadunvarsi- 
pysäköintijk jkajo

katu

Mahdollisen 
täydennysrakentamisen 
korkeus yms. tutkitaan 
asemakaavamuutoksessa

Olemassaoleva 
asuinrakennus

tonttitontti

Ilmarisenkadun periaateleikkaukset
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Alakaupungin 
kehittämisperiaate, osa 3

Alakaupungin vihreä ilme on pitkälti kadun varteen sijoit-
tuvien istutettujen etupihojen ansiota. Etupihoja on mah-
dollista säilyttää, vaikka kaupunkirakennetta tiivistetään. 
Nykyisiä etupihoja voidaan kehittää monilajisemmiksi, 
viihtyisämmiksi tai tyyliltään rakentamisen aikakautta 
ilmentäviksi. Kasvilajit on valittu erityisesti Alakaupungille 
sopiviksi. Ohje on kuitenkin sovellettavissa myös muilla 
alueilla. Suunnitelmakuvissa on käytetty esimerkinomai-
sesti Yrjönkadun poikkileikkausta.

Jyväskylän kaupungin ohjausryhmä

Virva Hannula

Paula Julin

Mika Koliseva

Paula Tuomi

INAROn työryhmä

Anna-Kaisa Aalto

Sami Heikkinen

Siiri Mikola

Juha Riihelä

Arianna Scotoni

Ohje kadunvarsipihojen 
suunnitteluun

Kadunvarren alle 1m leveät etupihat 4

Kadunvarren 1–2m leveät etupihat 5

Kadunvarren 2–3m leveät etupihat 6

Kadunvarren 3–4m leveät etupihat 7

Kadunvarren 4–5m leveät etupihat 8

Kadunvarren yli 6m leveät etupihat 9
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Ohje kadunvarsipihojen 
suunnitteluun



Rosa 
köynnösruusut

Thymus serpyllum 
kangasajuruoho

Pachysandra terminalis 
varjoyrtti

Alchemilla mollis 
jättipoimulehti

Clematis alpina  
alppikärhö

Parthenocissus inserta, 
säleikkövilliviini

EHDOTUKSIA KASVILAJEIKSI / MATERIAALEIKSI
mm. köynnössäleiköt rakennusten julkisivuissa, matalat ja keskikorkeat perennat, maanpeiteperennat, kiveykset
Kasvilajien valinnassa on huomioitava kasvuolosuhteet, kuten varjoisuus.

Kadunvarren alle 1m leveät etupihat

Tontille sijoittuvan kadunvarsivihreän periaate, esimerkkinä Yrjönkatu

KAKSI ESIMERKKIÄ ETUPIHAN KÄSITTELYSTÄ 1:200

Koynnös/viherseinä Graniittinoppakiveys/nupukiveys

Celastrus orbiculatus 
japaninkelasköynnös

Matteuccia struthiopteris 
kotkansiipi
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Rosa  
neilikkaruusut

Pinus mugo 
kääpiövuorimänty

Microbiota decussata 
tuivio

Astilbe 
jaloangervot

Mahonia aquifolium 
mahonia

KAKSI ESIMERKKIÄ ETUPIHAN KÄSITTELYSTÄ 1:200

Ainavihanta istutus Monilajinen, tukimuurilla rajattu istutus

Juniperus horizontalis 
laakakataja

Spiraea betulifolia 
koivuangervo

EHDOTUKSIA KASVILAJEIKSI
mm. kukkivat matalat/keskikorkeat pensaat, havukasvit, eri korkuiset perennat
Kasvilajien valinnassa on huomioitava kasvuolosuhteet, kuten varjoisuus.

Hosta 
kuunliljat

Kadunvarren 1–2m leveät etupihat

Tontille sijoittuvan kadunvarsivihreän periaate, esimerkkinä Yrjönkatu
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Ribes 
herukat

 Rhododendron  
atsaleat

Spiraea  
angervot

Tilia 
lehmukset (leikattuna)

Taxus 
marjakuuset

Pinus pumila (’Glauca’) 
pensassembra

KAKSI ESIMERKKIÄ ETUPIHAN KÄSITTELYSTÄ 1:200

Muurilla rajattu monilajinen istutus Pensasaidalla rajatut asuntopihat

EHDOTUKSIA KASVILAJEIKSI
mm. leikatut pensasaidat (ml. alueelle tyypilliset orapihlaja-aidat), koristepensaat, havukasvit, korkeita ja matalia perennoja
Kasvilajien valinnassa on huomioitava kasvuolosuhteet, kuten varjoisuus.

Lavatera 
kesämalvikki

Geranium 
kurjenpolvet

Kadunvarren 2–3m leveät etupihat

Tontille sijoittuvan kadunvarsivihreän periaate, esimerkkinä Yrjönkatu
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Hydrangea 
 pensashortensiat

 Rhododendron 
alppiruusut

Physocarpus  
heisiangervot

Juniperus communis (esim. 
’Norrback’), pilarikataja

Luonnonkivet, kivikko-/
sadepuutarhat

Syringa 
(rungolliset) syreenit

Aronia  
aroniat

Kosteikkokasvit, sarat, 
heinät

KAKSI ESIMERKKIÄ ETUPIHAN KÄSITTELYSTÄ 1:200

Rungolliset pensaat / ”minipuut” Kapea hulevesipainanne kadun varressa

EHDOTUKSIA KASVILAJEIKSI / MATERIAALEIKSI
mm. leikatut ja vapaasti kasvavat pensaat, rungolliset pensaat (”minipuut”), korkeat/pystykasvuiset havukasvit, perennat ja heinät, luonnonkivet
Kasvilajien valinnassa on huomioitava kasvuolosuhteet, kuten varjoisuus.

Kadunvarren 3–4m leveät etupihat

Tontille sijoittuvan kadunvarsivihreän periaate, esimerkkinä Yrjönkatu
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Amelanchier  
tuomipihlajat (ei iso-)

Crataegus, rungolliset 
leikatut orapihlajat

Alnus glutinosa f. pyra- 
midalis, pilaritervaleppä

Populus tremula ’Erecta’ 
pylväshaapa

Sorbus aucuparia (esim. 
’Fastigata’), pylväspihlajat

KAKSI ESIMERKKIÄ ETUPIHAN KÄSITTELYSTÄ 1:200

Pienet tai kapeakasvuiset puut / isot rungolliset pensaat Asuntopiha ja monilajinen istutus

EHDOTUKSIA KASVILAJEIKSI
mm. kapeakasvuiset tai pilarimaiset puut, muotoon leikatut puut, kukkivat pikkupuut, isot rungolliset tai pystykasvuiset pensaat, leveät havukasvit, eri kokoiset pensaat ja perennat (ks. myös edelliset esimerkit)
Kasvilajien valinnassa on huomioitava kasvuolosuhteet, kuten varjoisuus.

Rosa 
isot pensasruusut

Viburnum opulus 
lumipalloheisi

Kadunvarren 4–5m leveät etupihat

Tontille sijoittuvan kadunvarsivihreän periaate, esimerkkinä Yrjönkatu

Taxus cuspidata, 
japaninmarjakuusi
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Bellis perennis  
kaunokainen

Ajuga reptans 
rönsyakankaali

Prunus sargentii 
rusokirsikka

Pinus sylvestris/peuce 
mänty/makedonianmänty

Tilia  
lehmukset

Betula pendula f. birca- 
lensis, pirkkalankoivu

KAKSI ESIMERKKIÄ ETUPIHAN KÄSITTELYSTÄ 1:200

Isokokoiset lehtipuut Havupuut ja pienet lehtipuut

Malus  
koristeomenapuut

EHDOTUKSIA KASVILAJEIKSI
mm. isot lehtipuut, havupuut, leveäkasvuiset pienet ja keskikokoiset puut, eri kokoiset pensaat ja perennat, maanpeiteperennat, nurmikon lomassa kukkivat matalat perennat ja sipulikasvit (ks. myös edelliset esimerkit)
Kasvilajien valinnassa on huomioitava kasvuolosuhteet, kuten varjoisuus.

Sorbus  
pihlajat

Kadunvarren yli 6m leveät etupihat

Tontille sijoittuvan kadunvarsivihreän periaate, esimerkkinä Yrjönkatu
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