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1. KYLÄSELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT 
 
Jyväskylän kaupungin yleiskaava kyläselvityksen lähtökohtana 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Jyväskylän kaupungin yleiskaavan 10.11.2014. 
Kuikka ja Nyrölä osoitetaan siinä kylähelmiksi ja osa Kuikasta kyläalueeksi. 
Tärkeimpien teiden lähialueet osoitetaan maaseutuasumisen nauha-alueiksi. 
Kaavassa edellytetään, että kyläalueiden suunnittelu on tehtävä kyläselvityk-
sin ja osayleiskaavoin. 

 

 
Ote yleiskaavakartasta 1/7 Yhdyskuntarakenteen ohjaus ja yleiskaavamääräyksistä.  

Jyväskylän kaupungin yleiskaava ohjaa maaseudun rakentamista ja 
osayleiskaavat sekä kyläselvitykset tarkentavat sitä. Nyrölässä ja Kuikassa 
on yleiskaavan maaseutuasumisen nauha-aluetta. Kaavamääräys: ”Alueelle 
tulee laatia osayleiskaava tai vähintään yleiskaavan sisältövaatimukset (MRL 
39§) täyttävä kyläselvitys. Alueella tulee huolehtia siitä, että vesihuollon toi-
minta-alue on tulevaa yhdyskuntakehitystä ja maankäytön mitoitusta vastaa-
va. Niillä alueilla, joille ei vielä ole laadittu osayleiskaavaa tai kyläselvitystä, 
voidaan sallia kylämiljööseen soveltuva ja myöhempää kaavoitusta haittaa-
maton rakentaminen sillä edellytyksellä, että rakentaminen on liitettävissä 
keskitettyyn vesihuoltoverkkoon ja maanomistajien yhdenvertainen kohtelu ei 
vaarannu.” 

Määräyksen kuvaus ja oikeusvaikutukset: ”Merkinnällä on osoitettu maaseu-
tuasutuksen vyöhyke, jolla rakentaminen saa olla ympäröivää maaseutua 
tehokkaampaa. Alueet ovat MRL 16 § mukaista suunnittelutarvealuetta. Sel-
vitysten mukaan alueilla on pääsääntöisesti vesihuoltoverkko, mutta vesi-
huoltoverkon puuttuessa tulee jatkossa selvittää mahdollisuudet vesihuolto-
verkkoon sekä vaihtoehtoisesti se, minkälainen lisärakentamisen mitoitus on 
mahdollinen ilman yhteistä vesihuoltoverkkoa. Erityiset edellytykset raken-
nusluville ratkaistaan MRL 137 § tai 72 § mukaisessa lupamenettelyssä. 
Ennen tarkempaa selvittämistä tai kaavoittamista tapahtuvassa lupaharkin-
nassa maanomistajien yhdenvertaista kohtelua arvioitaessa on otettava 
huomioon se, ettei emätilan rakennuspaikkojen määrä ylitä merkittävällä 
tavalla ympäristössä sijaitsevien emätilojen rakentamisen määrää. 
 
Kuikkaan ja Nyrölään on kohdistunut ympäröivää maaseutua enemmän ra-
kentamispainetta, joten ne valikoituivat kyläselvityskohteiksi, Kuohu-
Sarvenperän ja Korpilahden Putkilahden ohella. 

Tämä selvitys laadittiin vastaamaan kysymyksiin:  

- Pitääkö kyläalueille laatia osayleiskaava? 
- Jos laaditaan, mikä on kaavan rajaus? 
- Mitä asioita kaavalla ratkaistaisiin? 

Selvityksessä tutkitaan ja esitetään rakentamisen edullisuusvyöhykkeet, jon-
ka kriteereitä ovat mm. maaperäolosuhteet, olemassa oleva kunnallistekniik-
ka (vesiosuuskunnat), liikenneväylät ja niiden turvallisuus, etäisyys kouluun 
(kevyenliikenteenväylät) sekä luonto-olosuhteet, kulttuuriset ja maisemalliset 
tekijät. 

Nyrölä 

Kuikka 
Sikomäki 
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Kyläselvityksen tekotapa 

Kyläselvitystyö aloitettiin kyläkyselyllä. Sen lisäksi pidettiin useita yhteistyö- 
ja yleisötilaisuuksia. Kyläselvityksessä pyrittiin selvittämään kylien kulttuuri-
sia arvoja ja tuomaan esiin elinkeinonäkökulmaa. 

Selvityksen tarkastelualue rajautui Uuraisten ja Petäjäveden kuntaan sekä 
Tikkakosken taajamaan, Vertaalan, Puuppolan ja Saarenmaan kyliin. Selvi-
tyksen edetessä se supistui, sillä merkittävällä osalla aluetta ei ole rakenta-
mispainetta eikä siten tarvetta tarkempaan maankäytönsuunnitteluun. 

 
Kylien maisemallisia ja kulttuurisia arvoja on selvitetty kyläkyselyn lisäksi 
erillisellä maisemaselvityksellä. Kesällä 2015 kylien taajimmin asuttuihin 
osiin teiden ja kunnallistekniikan lähialueille laadittiin maisemaselvitys mai-
semallisten ja kulttuuristen lähtökohtien selvittämiseksi. Rajaus osoittautui 
työn kannalta oikeaksi, vaikka myös muualla Nyrölässä ja Kuikassa on mai-
semallisesti hienoja ja arvokkaita alueita. 
 
Kyläselvitysaluerajaus esiteltiin Kuikan ja Nyrölän kyläillassa 29.10.2015. 
Rajaus perustui yleiskaavaan, olemassa olevaan kunnallistekniikkaan, kun-
nanrajoihin ja tilarajoihin. Puolustusvoimien alue Kuikan pohjoispuolella rajat-
tiin pois, eikä lännessä ei edetty kovin kauaksi Höytiän suuntaan, koska ve-
sihuollon toiminta-alue päättyy Nyrölän keskeisen kyläalueen reunaan. Höy-
tiän suunnassa on asutusta ja maatiloja mutta kyläselvityksen kannalta alu-
een rakentamisen ohjaamisen periaatteet poikkeavat Nyrölän keskeisestä, 
taajemmasta kyläalueesta. 
 
Kyläselvitysalue jakautui osa-alueisiin, joissa maankäytönsuunnittelun kysy-
mykset poikkeavat alueiden erilaisen luonteiden takia toisistaan: 
 
1) Kuikan keskeinen kylätaajama 2) Kuikan keskeisen kylätaajaman lähialu-
eet (Uuraisten suunta, Nyrölän suunta ja Jyväskylän suunta) 3) Nyrölän kes-
keinen kyläalue ja 4) Kuikan ja Nyrölän välinen alue eli Sikomäki.  
 
 
 
 
 

2. SUUNNITTELUTILANNE JA NYKYTILANTEEN KUVAUS 
 
Kaavatilanne Jyväskylän kaupungin yleiskaavan ohella 
 
Maakuntakaava 
Selvitysalueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava ja maakunta-
kaavan 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavat, joita alempiasteisessa kaavoituk-
sessa ja kyläselvityksissä tulee noudattaa. Kaavoista on tehty yhdistelmä-
kartta. Maakuntakaavan tarkistus on käynnistetty syksyllä 2015. 
 

 
Ote maakuntakaavojen yhdistelmäkartasta. Merkinnällä sv4 on rajattu Tikkakosken 
varalaskupaikan suojavyöhyke. Merkintä st osoittaa seututien paikan. EP-
merkinnällä on osoitettu puolustusvoimain käytössä oleva alue. Sinisellä pallolla on 
merkitty maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt. Harmaalla neliöl-
lä on merkitty Natura 2000- verkostoon kuuluvat alueet. SL-merkinnällä on merkitty 
luonnonsuojelulailla rauhoitetut alue. Nitojan niitin kaltaisilla kuvioilla on merkitty 
moottorikelkkailureitit. Merkinnällä z on osoitettu voimalinja. 
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Suunnittelutarvealue ja rakennusjärjestys 
 
Jyväskylän kaupungin yleiskaavan kartassa 1/7 ja erillisellä liitekartalla (Liite 
8) esitetään suunnittelutarvealueiden rajaukset. Kuikka, Sikomäki ja Nyrölän 
keskeinen kyläalue ovat suunnittelutarvealuetta. Valtateiden varret määritel-
lään suunnittelutarvealueiksi.  
 

 
Ote Jyväskylän kaupungin yleiskaavan liitekartasta 8. Kuikan keskeinen kyläalue ja 
suuri osa Sikomäestä ovat suunnittelutarvealuetta (keltainen).  
 
Suunnittelutarveratkaisua tehtäessä on otettava huomioon maanomistajien 
tasapuolinen kohtelu ja se, että ratkaisu ei aiheuta haittaa kaavoitukselle. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n 2 momentin mukaan ilman suunnittelu-
tarveratkaisua saa rakentaa jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan ta-
lousrakennuksen. Rakennuslupa voidaan myöntää ilman suunnittelutarverat-
kaisua myös rakennuksen korjaamiseen tai asuinrakennuksen vähäiseen 
laajentamiseen.  
 
Jos kyläalueella tai muulla maaseutualueella, jolla rakentamispaine on vä-
häistä, on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, 1 momentissa säädetyt 
rakennusluvan erityiset edellytykset olemassa olevaa asutusta täydentävän, 
enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen tai maatalouden harjoittamisen 
kannalta tarpeellisen rakennuksen osalta on katsottava selvitetyn yleiskaa-
vassa (MRL 137 § 3 momentti). Suunnittelutarpeesta ranta-alueella sääde-
tään maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:ssä.  

Rakennusjärjestyksen 26 §:ssä määritellään rakennuspaikalle asetettavat 
vaatimukset. Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, maas-
tosuhteiltaan ja maaperältään tarkoitukseen sovelias sekä pinta-alaltaan 
rakentamiseen riittävä eikä rakennuspaikalla ole tulvan, sortuman tai vyöry-
män vaaraa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on selvitettävä ennakkoon 
riittävät ennakkotiedot rakennuspaikan soveliaisuudesta.  
 
Rakennuspaikan vähimmäispinta-ala määräytyy seuraavasti: 
 
1) 2000 m2  
a) alueella, joka on yleiskaavassa osoitettu asumiseen ja rakennus liitetään 
yleiseen vesi- ja viemäriverkkoon. 
 
2) 5000 m2  
a) alueella, joka on yleiskaavassa osoitettu asumiseen tai b) alueella, jossa 
rakennus liitetään yleiseen vesi- ja viemäriverkkoon. 
 
3) 10 000 m2 (1 ha) 
a) pohjavesialueella tai b) metsäalueella tai c) maisemallisesti herkällä avoi-
mella alueella ja suurilla yhtenäisillä peltoaukealla, jos rakentaminen sijoittuu 
olemassa olevan pihapiirin yhteyteen tai metsäsaarekkeen, avoimen alueen 
tai peltoalueen reunaan. 
 
4) 20 000 m2 (2 ha) 
a) maisemallisesti herkällä avoimella alueella ja yhtenäisellä peltoalueella tai 
b) maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävällä kulttuurimaisema-
alueella 
 
Uudestaan rakentaminen, peruskorjaus ja vähäinen lisärakentaminen saa-
daan suorittaa, jos rakennuspaikka pysyy samana eikä laista tai sen nojalla 
annetuista säännöksistä tai määräyksistä muuta johdu (melu, tärinä, etäisyys 
rantaviivasta, viemäröinti). Ranta-alueen rakennuspaikan koosta määrätään 
rakennusjärjestyksen 30 §:ssä. 
 
Rakennusjärjestyksen 27 §:ssä määritellään rakentamisen määrä. Raken-
nuspaikalle saa rakentaa enintään yhden kaksiasuntoisen enintään kaksiker-
roksisen asuinrakennuksen tai enintään yhden yksiasuntoisen enintään kak-
sikerroksisen loma-asunnon. Rakennuspaikalle rakennettavan rakennuksen 
kerrosala saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin 
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enintään 600 k-m2. Rakennuspaikan rakennusoikeus on kuitenkin vähintään 
350 k-m2, mikäli rakennuspaikan koko on vähintään 2000 m2. Rakennuspai-
kalle saa lisäksi rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia. 
Talousrakennuksen pohjapinta-ala saa olla enintään 100 m2. 
 
Suunnittelutarvealueiden ulkopuolella vähintään yhden hehtaarin suuruiselle 
rakennuspaikalle voidaan myöntää rakennuslupa pääasiassa rakennuspai-
kan omistajien tai haltijoiden rakennuspaikalla tapahtuvaan pienyritystoimin-
taan käytettävän erillisen rakennuksen, enintään 300 k-m2, rakentamiseen 
joko omakotitalon rakentamisen yhteydessä tai olemassa olevan omakotita-
lon rakennuspaikalle. Rakennuslupa voidaan kyseisenlaisella asuinraken-
nuksen rakennuspaikalla myöntää tapauskohtaisesti myös jo olevan maatila-
talouden talousrakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen vastaavaan 
tarkoitukseen riippumatta edellä määrätystä kokonaiskerrosalasta. Pienyri-
tystoimintaan käytettävän rakennuksen täytyy sopeutua rakennuspaikan 
muihin rakennuksiin. Toiminnasta ei saa aiheuttaa pysyvää haittaa lähellä 
asuville eikä ympäristöä pilaavaa tai rumentavaa varastointia. Maatilaraken-
tamisen määrä on määritelty rakennusjärjestyksen 33 §:ssä 
 
 
Rakentaminen ja luvitus 2000-luvulla 
 
Kun otetaan huomioon myös peruskorjatut talot, on Nyrölään luvitettu vuosi-
tuhannen vaihteen jälkeen kahdeksan ja Kuikkaan 40 taloa. Nyrölän kyläalu-
eelle luvitettu kuusi, Kuikkaan seitsemän ja Sikomäen alueelle kaksi taloa. 
Yksi talo on luvitettu Hepoperälle Kintaudentien varteen ja toinen Mökkiperäl-
le. Rakentamisbuumivuonna 2007 Kuikkaan valmistui 9 taloa. Oletettavaa 
on, ettei rakentamispaine kylien keskeisillä alueilla eikä niiden ulkopuolella 
tule merkittävästi muuttumaan viime vuosista.  
 

 
Rakentaminen Kuikan ja Nyrölän alueella kuntien yhdistymisen jälkeen. Uudet ra-
kennukset on merkitty sinisillä ja vihreillä palloilla. Mökkiperälle ja Hepoperälle on 
kuntien yhdistymisen jälkeen myönnetty yksi rakennuslupa kumpaankin. 
 
 

 
Rakennusluvat. Lähde: Rakennus- ja huoneistorekisteri, Jyväskylän kaupunki. Ra-
kennuksen käyttötarkoitus sekä rakennuksen valmistumisvuosi määrittyvät rekisterin 
tiedoista, ja niissä voi olla virheellisyyksiä. Osalla rakennuksista ei ole tiedossa val-
mistumisvuotta. Peruskorjatun rakennuksen valmistumisvuodeksi voi olla merkitty 
korjausvuosi. Rakentaminen on ollut kuntien yhdistymisen jälkeen verraten vähäistä. 
Vuoden 2016 alkupuolella on Nyrölään myönnetty yksi rakennuslupa. 
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SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖKSET JA SUPO-RATKAISUT KUNTI-
EN YHDISTYMISEN JÄLKEEN 
 
Nyrölän keskeisellä kyläalueella on tehty vuoden 2009 jälkeen yksi suunnit-
telutarvepäätös, joka oli kielteinen. Kuikan keskeisellä kyläalueella ei ainoa-
takaan. Sen lähialueella on tehty neljä kielteistä suunnittelutarvepäätöstä. 
Maksuton ennakko-ohjaus on voinut vaikuttaa lopulliseen suunnittelutarve-
päätösten (lautakunnassa käsitelty) määrään. 
 
Suunnittelutarvepäätösten kriteerit 
 
Kyläselvitys on maankäytön suunnittelua, jossa tutkitaan maankäytön perus-
teita ja lähtökohtia laajemmalla tasolla.  Kyläselvitys ja sen liiteasiakirjat 
(maisemaselvitys, luontoselvitys) ovat jatkossa suunnittelutarveharkinnan 
taustaselvityksiä, joten kyläselvityksessä on huomioitava tehtyjen suunnitte-
lutarveratkaisujen tärkeimmät perustelut. Kielteisten suunnittelutarvepäätös-
ten yhteisinä kriteereinä on ollut tarkemman maankäytönsuunnittelun tar-
ve ja sen suunnitteluvaran turvaaminen sekä maanomistajien tasapuoli-
sen kohtelun periaate. Kuikassa keskeisen kyläalueen ulkopuolelle raken-
tamisen katsotaan hajauttavan kylän yhdyskuntarakennetta. Keskeisen kylä-
alueen ulkopuolella asuinrakentamisen edellytyksiä heikentää pitkä etäisyys 
(Tikkakoskelle) kouluun ja Kuikantien eräiden osuuksien vaarallisuus etenkin 
pienemmille koululaisille. 
 

 
Nyrölän ja Sikomäen alueen suunnittelutarveratkaisut v. 2009 alkaen. Punainen 
pallo on kielteinen ja vihreä myönteinen. Keltainen kolmio on ennakko-ohjauksessa 
(Supo) ollut kohde. Nyrölän ja Sikomäen kyläalueella on yksi kielteinen suunnittelu-
tarvepäätös Nyröläntie ja Sikomäentien läheisyydessä.  
 

 
Kuikan ja sen lähialueen suunnittelutarveratkaisut v. 2009 alkaen (tilanne 1.3.2016). 
Kuikan keskeisellä kyläalueella ei ole kielteisiä päätöksiä mutta sen ulkopuolella niitä 
on neljä kappaletta. Keltaiset kolmiot ovat ennakko-ohjauksessa olleet kohteet.  
Nämä eivät ole johtaneet rakennushankkeisiin.  
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KYLÄALUEIDEN KEHITTYMINEN JA NYKYTILANNE 
 

 
Kuikan kyläalue peruskartassa v. 1963 - 1972. Kuikan alueella ei ole pelkkään asu-
miseen rakennettuja paikkoja vaan maa- ja pientiloja. Heinäsen rannalla ei vielä ole 
loma-asutusta. Peltoalueet ovat nykyistä laajemmat ja yhtenäisemmät. Nykyisin 
Tunnelinmäkenä tunnetulla alueella on vielä puolustusvoimain rakennuksia ja ra-
kennelmia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kuikan kyläalue v. 2015. Peltoalueet ovat supistuneet erityisesti risteysalueella 
huomattavasti ja tilalle on tullut jonkin verran asumista. Heinosen etelärannoille on 
ilmestynyt loma-asutusta. Tiestön paikat ovat säilyneet entisellään. Tunnelinmäen 
alueella (kuvan oikea laita) on rakennettu selvästi ympäristöään tiiviimpää omakoti-
asutusta ja se on osa Tikkakosken asemakaavoitettua taajamaa. 
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Nyrölän ja Sikomäen keskeistä kyläaluetta 1963 - 1972. Pelkkään asumiskäyttöön 
rakennettuja taloja ei vielä ollut. Nyröläntien ja Sikomäentien risteyksessä oleva 
kauppa on ollut toiminnassa. Kaupan lähellä ei ole vielä yhtään asuinrakennusta 
eikä voimalinjaa ole ollut vielä olemassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nyrölän ja Sikomäen kyläaluetta v.2015. Nyrölän keskeisellä kyläalueella ja Sikomä-
essä peltoalueet ovat supistuneet. Keskeisen kyläalueen kohdalla kauempana tiestä 
olleet pellot ovat hävinneet. Kylän raitin varteen on rakennettu asuinrakennuksia, 
varsinkin risteysalueelle. Höytiän suunnassa ja Tompinmäellä pellot ovat selvästi 
laajentuneet. Itä-länsisuunnassa kulkeva voimalinja on ilmestynyt Nyrölän ja Siko-
mäen väliselle suoalueelle. 
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Kuikan vesiosuuskunta 
 
Kuikan ja Nyrölän alueella on vesi- ja viemäriverkostoa, jonka rakentamises-
ta ja ylläpidosta vastaa Kuikan vesiosuuskunta. Verkosto ulottuu myös naa-
purikunnan Uuraisten puolelle ja pitkälle Jyväskylän suuntaan. Petäjäveden 
puolelta (Nyrölässä) on yksi talo liittynyt osuuskuntaan. Verkoston kapasi-
teetti kestäisi hyvin uusia liittyjiä. Verkostoon voi liittyä perusmaksulla, mikäli 
liittyjä on toiminta-alueen sisällä.  Kauempana olevat joutuvat maksamaan 
etäisyyteen perustuvaa lisämaksua. Toiminta-alue on laaja ja joissain paikoin 
putken pää mahdollistaisi asumisen kaukana muista palveluista. Siksi toimin-
ta-aluetta ei ole perusteltua laajentaa ainakaan Sikomäen alueella, Nyröläs-
sä eikä Kuikan keskeisen taajaman ulkopuolella.  
 

 
Kuikan vesiosuuskunnan toiminta-alue, joka ulottuu Uuraisten kunnan puolelle. Li-
säksi yksi Petäjäveden puolella oleva talous Nyrölän naapurissa on liittynyt ve-
siosuuskuntaan. 

Sijainti, välimatkat, elinkeinotoiminta ja palvelut 
 
Kuikan keskeinen kyläalue sijaitsee keskimäärin 20 km päässä Jyväskylän 
keskustasta, 3,5 km päässä Tikkakosken keskustasta ja 15 km päässä Palo-
kan aluekeskuksesta. Kuikassa toimivat mm. Kuikan Pienviljelijäyhdistys, 
Kuikan Erä ja Kuikan Kisailijat. Kuikassa on noin 270 vakinaista asukasta. 
Loma-asuntoja siellä on parisen kymmentä. 
 
Nyrölän keskeiseltä kyläalueelta on matkaa Jyväskylään keskustaan noin 
25-28 km. Tikkakoskelle noin 11 km ja Palokan keskukseen noin 20 km. 
 

 
Arvioitu matka-aika Jyväskylän keskustaan ilman liikennettä on Nyrölän keskeiseltä 
kyläalueelta on 30 min, Sikomäen alueelta alle puoli tuntia ja Kuikasta alle 25 min. 
nopeusrajoituksia noudattaen. 
 

Nyrölä 

Kuikka 

Nyrölä 

Kuikka 

Oikari 
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Arvioitu matka-aika Nyrölän keskeiseltä kyläalueelta Tikkakoskelle ilman liikennettä. 
on alle 15 - 20 minuuttia. Sikomäen alueelta alle 10 - 15 min. ja Kuikan keskeiseltä 
kyläalueelta alle 5 min. nopeusrajoituksia noudattaen. 
 
Nyrölän kylän toiminnallinen keskipiste on ollut kyläkoulu, muutoin kummas-
sakaan kylässä ei ole kiinteitä julkisia palveluja. Jyväskylän kaupungin sivis-
tyslautakunta päätti Nyrölän kyläkoulun lakkauttamisesta 27.4.2016. Päätök-
sestä on tehty oikaisuvaatimus, joka hylättiin. Hylkäyspäätöksestä on valitet-
tu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Kirjastoauto kulkee kylillä säännöllisesti.  
 
Kuikassa on matkailupalveluja tarjoava Ränssin kievari ja viihdepalveluja 
tarjoava Kuikan Lava. Kuikan kylältä on suhteellisen lyhyt matka Tikkakos-
ken taajaman hyviin palveluihin. Nyrölässä on suosittu kyläläisten ylläpitämä 
Nyrölän luontopolku laavuineen. 

 
Kuikan keskeistä kyläaluetta. 
 
Tiestö ja liikenne 
 
Kuikassa pääväylät, Kuikantie ja Tikkakoskentie, ovat kestopäällystettyjä ja 
valaistuja. Kuikassa on kevyenliikenteenväylät Sikomäentien risteyksestä 
Kuikan kylätalolle ja Tikkakoskentien varressa. Lisäksi alueella risteilee ka-
peita sorapintaisia teitä, joista merkittävin lienee Hytölänpolku (yksityistie) 
kulttuuriympäristöineen. Kuikassa 80 km/h -alue on voimassa Sikomäentien 
risteyksestä Uuraisten rajalle ja Ränssin kievarin risteyksen itä/eteläpuolella. 
Muualla on voimassa 50 km/h ja 60 km/h nopeusrajoitukset. Vuoden 2009 
laskennassa Kuikan eteläpuolella keskimääräinen liikennemäärä oli 1908 
ajoneuvoa vuorokaudessa, joten liikenteen aiheuttama melu on keskimäärin 
vähäistä eikä ole maankäytönsuunnittelun reunaehto. Nyrölässä tiet ovat 
sorapintaisia eikä siellä ole kevyenliikenteenväliä. Lisäksi alueella on kapeita 
osin sorapintaisia yksityisteitä. Nyrölän keskeisellä kyläalueella Sikomäentie 
on valaistu. Nyrölässä nopeusrajoitus on 50 km/h. Kesäaikaan sorapintaiset 
tiet pölyävät. 

Kuikan lava 

Kuikka 

Nyrölä 



11 
 

 
Nyrölän keskeinen kyläalue.  

 
Ote Jyväskylän seudun liikennetutkimuksesta (Jyseli). Kuikan konelaskentapisteellä 
(4) keskimääräinen arkivuorokausiliikennemäärä oli v. 2009 1908 ajoneuvoa mitta-
uspisteessä 4. 
 
 
Joukkoliikenne 
 
Kuikan ja Nyrölän kautta kulkee koulubussi 34. Lisäksi Kuikassa Saarijärven-
tietä kulkee arkisin seitsemän bussia vuorokaudessa Uuraisten ja Jyväskylän 
suuntaan. Kuikan alueella on useita bussipysäkkejä ja Nyrölässä on kaksi 
pysäkkiparia. Koulujen loma-aikoihin ei Nyrölässä käytännössä ole joukkolii-
kennettä. Koulukuljetusten tiheyteen ja määrään on suunnitteilla parannuk-
sia, mikäli Nyrölän kyläkoulun toiminta loppuu. 
 
 
 
 
 

Nyrölän kyläkoulu 

Luontopolun  
pysäköintipaikka 

Luontopolun 
pysäköintipaikka 
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Maatalous 
 
Kuikan ja Nyrölän kylissä on perinteisesti ollut pieniä maatiloja ja pientiloja 
nauhana teiden varsilla. Nämä muodostavat metsäalueiden kanssa alueiden 
maisemallisen rungon ja ominaispiirteet. Nyrölässä ja Sikomäessä on vielä 
muutama ja Kuikassa yksi toimiva maatila (Oksalan luomutila) viljelyksessä 
olevine peltoineen. Niiden lisäksi Kuikassa on kaksi hevostilaa. 
 
 
Maanomistus 
 
Kaupunki omistaa jonkin verran maata sekä Kuikan että Nyrölän kylän alu-
eella. Nyrölässä kaupunki omistaa koulun tontin ja maa-aloja sen lähiympä-
ristössä myös Sikomäen puolella. Kuikassa maanomistusta on Kuikan lavan 
lähialueella. Muut maat ovat valtion tai yksityisten omistuksessa. 
 
Väestön kehitys 
 

  2004 2009 2014 
  Kuikka Nyrölä Kuikka Nyrölä Kuikka Nyrölä 

Ikäluokat yhteensä 243 286 270 294 251 291 
- 4 22 17 27 26 20 23 

5 - 9 28 20 30 18 24 25 
10 - 14 22 20 23 18 24 18 
15 - 19 11 14 20 19 12 17 
20 - 24 3 13 9 4 13 3 
25 - 29 9 14 5 14 19 8 
30 - 34 19 18 20 21 18 22 
35 - 39 20 13 21 25 18 21 
40 - 44 23 23 18 12 16 25 
45 - 49 12 22 22 21 18 11 
50 - 54 18 24 12 25 19 18 
55 - 59 12 38 15 23 10 27 
60 - 64 9 17 10 35 10 21 
65 - 69 15 9 8 16 7 30 
70 - 74 8 4 14 9 8 13 
75 - 79 7 11 7 3 9 7 
80 - 84 3 3 6 4 3 1 

85 - 2 6 3 1 3 1 
Väestömäärän kehittyminen ikäluokittain välillä 2004 - 2014. 
 

3. KYLÄKYSELY  
 
Kyläselvitys tehtiin yhteistyössä Kuikan ja Nyrölän kyläläisten kanssa. Työ 
aloitettiin kyläkyselyllä 12.6. - 10.8.2015. Kyläkyselyyn oli mahdollista vastata 
sähköisesti (internet, Maptionnaire) ja/tai täyttämällä paperinen kysely ja 
liitekartta. Paperiset kyselyt jaettiin lähes kaikkiin talouksiin (noin 200). Vas-
tauksia saatiin 78 kappaletta, joista suurin osa nettikyselyn kautta. Paperilla 
palautetta antoi 12 henkilöä. Paperilla annetut vastaukset siirrettiin sähköi-
seen palautteenantojärjestelmään.  
 
Kyläkyselyn kautta saatua paikkatieto- ja kulttuuriaineistoa hyödynnettiin 
suunnittelussa. 
 
Kyläkyselyllä pyrittiin kartoittamaan kyläläisten näkemyksiä kylistä. Siinä ky-
syttiin mihin kylien kehittämisessä tulisi panostaa, maisemakuvasta, yleis-
kaavan laatimisesta, kylien rakentamispaineesta, rakentamisen toivotusta 
tiheydestä ja rakentamiseen soveltuvista alueista ja tontinmyyntihalukkuu-
desta. Lisäksi kartoitettiin mitä kyläläiset kylissään ja asuinympäristössään 
arvostavat, millaisena he kylänsä näkevät ja millaisia muutoksia ympäristös-
sään he ovat valmiita sietämään tai millaisena he toivovat ympäristönsä säi-
lyvän.  Yhtenä tavoitteena oli selvittää myös miten kylien kulttuuri on muuttu-
nut tai miten sen on koettu muuttuneen. Kyselyn perusteella voi todeta, ettei 
selkeää yhteistä näkemystä kylien kehittämisen tavasta ja tulevaisuudesta 
ole mutta jotkin asiat kuitenkin painottuivat. 
 
Kyläkyselyn päärakenne: 1) Vastaajan taustatiedot, 2) Kylien kehittäminen ja 
kehittyminen, 3) Rakentaminen ja maankäyttö, 4) Kuikka ja Nyrölä alueena 
ja 5) Muut kommentit kyläkyselystä ja kyläselvityksestä. Yhteensä kysymyk-
siä oli 19 ja niiden lisäksi useampia avoimia kommentointikenttiä. 
 
 
Vastaajien taustatiedot 
 
Vastaajista 38 % oli naisia ja 62 % miehiä. Ikäjakauma oli melko tasainen, 
joskin alle 26-vuotiaita vastaajista oli vain 3 % ja yli 60-vuotiata 21 %. Kuikan 
asuinpaikakseen ilmoitti 48 vastaajaa, 20 vastaajaa ilmoitti Nyrölän ja 10 
muun paikan kuin Nyrölän tai Kuikan.  
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Kyläalueiden rajat ja keskukset 
 
Kyläalueiden rajat ovat häilyviä, joten kylien kulttuuristen ja fyysisten rajojen 
selvittämiseksi sitä kysyttiin itse kyläläisiltä. Vastaajia pyydettiin piirtämään 
kartalle kylän rajaus ja kylän keskuspaikka.  
  

 
Kylien rajat, kuikkalaiset vastaajat.  
 
Vastaukset päällekkäin laittamalla Kuikan kylän rajaus on Tikkakosken ja 
Uuraisten suunnassa melko tarkka. Nyrölän suunnassa hajontaa on jo melko 
paljon mutta Jyväskylän suunnassa rajaus asettuu pääosin Heinonen nimi-
sen järven itäpuolelle. Jotkin vastukset menevät melko kauas Jyväskylän 
suuntaan. Kuikkalaiset vastaajat arvioivat Nyrölän alueen hyvin laajaksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kylien rajat, nyröläläiset vastaajat.  
 
Nyrölän kylä nähdään laajana. Monet ulottavat sen Vertaalan kylän alueelle. 
Syy tähän voi olla, että siellä sijaitsee Nyrölän planetaariona tunnettu plane-
taariokeskus. Lännen suunnassa kylän katsotaan ulottuvan Uuraisten rajaan 
saakka. Hepoperä, joka rajautuu Uuraisten ja Petäjäveden kuntiin ei vastaa-
jien mielestä ole Nyrölää. Nyröläläisten arvioimana Kuikan alue noudattelee 
kuikkalaisten vastaajien laajempaa näkemystä. 
 
Saaduista kyläalue- ja kyläkeskusmerkinnöistä voi päätellä, ettei niistä ole 
yhtenäistä käsitystä. Nyrölä on selkeästi pinta-alaltaan laajempi kuin Kuikka 
eikä sillä ole selkeää kyläkeskustaa. Toiminnallisesti sen voi arvioida olevan 
kyläkoulun ympäristössä ja maantieteellisesti sen voi ajatella sijoittuvan Höy-
tiälle menevän tien risteykseen. Kuikassa hajonta on samantapainen, sillä 
suuri osa kyläkeskusmerkinnöistä osuu kylätalon kohdalle mutta myös teiden 
risteykset saavat useita merkintöjä.  
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Vastauksista voi kuitenkin päätellä kulttuuristen, keskeisten kyläalueiden 
likimääräisen sijainnin, joka Kuikassa sijoittuu kylätalon ja Sikomäentien ris-
teyksen väliselle alueelle ja Nyrölässä kyläkoulun ja Höytiän suuntaan me-
nevän tien risteyksen välille. 
 
 

 
Kylien keskukset. Kuikassa suurin osa kyläkyselyn vastauksista osuu teiden risteys-
ten kohdalle mutta myös Kuikan kylätalon tienoo ja näiden väliin jäävä alue saa 
merkintöjä. Nyrölässä koulun tienoo ja Höytiän suuntaan menevän tien risteys pai-
nottuvat. Voisiko Nyrölän kylässä olla kaksi keskipistettä? 
 
Työssäkäynti 
 
Useimpien kysymykseen vastanneiden työssäkäyntisuunta on Jyväskylän 
keskusta (31 vastausta) mutta monien työmatka suuntautuu Uuraisille, Pa-
lokkaan ja Tikkakoskelle. Omalla kylällä on harvalla työmahdollisuuksia ja 
ne, joilla on työpaikka, pendelöivät päivittäin. 
 
 
 

Kylien kehittäminen ja arvokkaat kohteet 
 
Kylän kehittämisessä tärkeimmäksi arvioitiin tonttitarjonta ja rakennuslupien 
saatavuus sekä yhdyskuntatekniikka (tiestö, valaistus) ja sen kehittäminen. 
Erityisesti Nyrölässä nähtiin yhdyskuntatekniikkaan panostaminen tärkeim-
pänä.  
 
Paikallisen elinkeinotoiminnan mahdollisuudet, ympäristön viihtyisyys ja 
luonnon- ja maisemanhoito nähtiin myös tärkeäksi. Kuikassa pidettiin tär-
keänä Nyrölää enemmän asukkaiden ja kylien yhteishenkeä ja yhteistyötä 
sekä paikallista perinnettä ja kulttuurihistoriaa. 
 
Avoimissa palautteissa toivottiin rakennuslupien saatavuuden parantamista, 
tiestön kunnostusta ja kevyenliikenteen olosuhteiden parantamista. Uusien 
rakentamispaikkojen ja asukkaiden saaminen kyliin nähtiin olevan kyliä kehit-
täviä asioita. Esiin tuotiin näkemyksiä, joiden mukaan kylät ovat jo riittävän 
tiiviitä ja asukkaita on tarpeeksi. Näissä kommenteissa toivottiin, että kylissä 
voisi jatkossakin asua mahdollisimman väljästi. 
 
Kylämaisemassa tärkeimpänä nähtiin vanhojen asuinrakennusten ja niiden 
pihapiirit, avoimet peltomaisemat, järvinäkymät ja suonäkymät. Laajoja ulkoi-
lukäyttöön soveltuvia metsäalueita pidettiin myös tärkeinä (Kuikka). 
 
Säilytettäviä, arvokkaiksi koettuja kohteita oli esitetty kartalla ja kommenteis-
sa: Kuikan Kylätalo, Kuikan Lava, Heinosen uimaranta, Nyrölän koulu, Tik-
kakoski-Kuikka kuntoladun uudelleen avaus, Ilmailumuseo. Vanhat maatilat: 
Hovila, Oksala, Hytölä, Ränssin Kievari ja Sipilä.   
 
Kylien yleisilmeessä säilytettävän arvoisiksi nähtiin pellot sekä maatilat ra-
kennuksineen, suoluonto ja kallioiset mäet, maaseutumaisuus ja väljyys, 
kylämäinen ilme, metsäalueet talojen ympärillä ja siistit pihat.  
 
Vastausten mukaan eniten kylämaisemaan ovat vaikuttaneet viimeisen 20 
vuoden aikana uudet asuinrakennukset, maatalouden rakennemuutos ja 
autoistuminen. Myös kunnallistekniikka, tiet ja valaistus ovat vaikuttaneet. 
Lisäksi mainittiin Fingridin sähkölinja, metsän hakkuut, soiden kaivaminen, 
peltojen metsittyminen ja rapistuvat rakennukset. Myös huonon kaavoitus- ja 
rakennuslupapolitiikan nähtiin vaikuttaneen haitallisesti kylämaisemaan. 
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Säilytettäviä, arvokkaiksi koettuja kohteita Kuikassa ja Nyrölässä. Kohteet keskitty-
vät kylien ydinalueille. Maaseudun perinteisten elinkeinojen tuottama ympäristö koe-
taan säilyttämisen arvoiseksi. Kylien toiminnalliset keskukset, kyläkoulu, kylätalo ja 
Kuikan lava korostuvat vastauksissa. Hytölänpolkuun liitetään myös nostalgisia ko-
kemuksia. 
 
 
Maankäytön kysymykset 
 
Kysyttäessä yleiskaavan laadinnan tarpeellisuudesta noin puolet vastanneis-
ta katsoi sen tarpeelliseksi, viidennes ei pitänyt sitä tarpeellisena ja loput 
eivät osanneet sanoa. 
 
Kylien tuleva/oleva rakennuspaine arvioitiin Kuikassa suuremmaksi kuin Ny-
rölässä. Nyrölässä 68 % vastaajista ja Kuikassa 41 % arvioi rakennuspai-
neen olevan 0-5 paikkaa vuodessa. Kuikassa 40 % vastaajista arvioi raken-
nuspaineen olevan 5-10 paikkaa vuodessa ja 21 % tätä suuremmaksi. Arvi-
oinnin perusteluissa tuotiin esiin kokemuksia yksityishenkilöiden suuresta 
tontin ostohalukkuudesta tai kiinnostuksesta muuttaa alueelle. Lisäksi tuotiin 
esille kylien hyviä ja huonoja puolia, jotka lisäävät tai vähentävät kiinnostusta 
ja siten rakennuspainetta. 

Vetovoimatekijöiksi esitettyjä asioita: 
 

- Väljyys ja suuret tontit 
- Tilaa yritystoiminnalle asumisen ohessa 
- Kaupungin läheisyys 
- Koulu (edellyttää Nyrölän koulun turvaamista) 
- Tikkakosken varuskunta 
- Vt4 rakennettava uusi linjaus ja Äänekosken suunta 

 
Tonttimaan myymiseen ilmoitti halukkuutensa 27 vastaajaa. 31 vastaajaa 
ilmoitti, ettei omista maata tai ei halunnut vastata kysymykseen. Tonttimaan 
myyjiksi halukkaiden määrä on suuri.  
 
Kysyttäessä onko lähiympäristössä tai omalla kylällä tilaa uudelle rakentami-
selle vastasi 45 % nyröläläisistä, että kylälle mahtuu maltillisesti uutta asuin-
rakentamista. Kuikassa 38 % ajatteli samoin. Jopa 30 % vastaajista katsoi, 
että Kuikkaan mahtuu runsaasti uutta asuinrakentamista.  
 
Kuikassa uskotaan sen sijainnin ja suuren työnantajan Puolustusvoimain 
vetämänä olevan rakentamispainetta lähitulevaisuudessa. Siitä ei ole yksi-
mielisyyttä, pitäisikö maankäyttöä ryhtyä suunnittelemaan osayleiskaavalla. 
Kuikassa tunnutaan olevan keskimäärin halukkaita tiiviimpään kylärakentee-
seen vaikka sielläkin esitettiin muita näkemyksiä. Nyrölään on hakeuduttu 
asumaan juuri maaseutumaisuuden ja asumisrauhan takia ja siksi tiivistämi-
seen suhtaudutaan epäillen. 
 
Tyhjät talot 
 
Vastaajia pyydettiin merkitsemään karttaan tyhjillään olevia asuntoja. Tällä 
on merkitystä, sillä lupaharkinnassa olemassa olevan asuinpaikan kehittämi-
nen katsotaan suunnittelutarveharkinnassa eduksi. Olemassa oleva raken-
nuspaikka sijoittuu usein luontevalle paikalle ja siihen on jo totuttu. Tällaisen 
paikan kehittäminen voi olla myös kulttuurihistoriallisesti arvokas teko, mikäli 
vanhaa rakennuskantaa säilytetään ja korjataan. Vanhan rakennuspaikan 
vieressä on viljelyyn ja puutarhanhoitoon sopivaa peltoa sekä kaivo, jotka 
tukevat asumista ja elämistä. Kylämaisemaan viimeisen 20 vuoden aikana 
vaikuttaneista tekijöistä mainittiin rakennusten rapistuminen. Tarkasteltaessa 
merkintöjä paikkatietorekisteristä, eivät ihan kaikki merkinnät osuneet oike-
aan. Osassa tyhjäksi merkityistä rakennuksista asutaan. 
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Hyvät rakennuspaikat 
 
Kyläläisten näkemyksiä uudisrakentamiselle soveltuvista ja soveltumattomis-
ta alueista selvitettiin myös. Paikkatietoa hyödynnettiin jatkosuunnittelussa.  
 
Kunnallistekniikan läheisyys uudisrakentamisen kriteerinä sai 10 mainintaa. 
Kuuden vastaajan mielestä koko alue soveltuu rakentamiseen. Jotkut olivat 
sitä mieltä, että esim. Nyrölä ei sovellu uudelle rakentamiselle ollenkaan ja 
että siellä on jo rakennettu liiaksi. Joissain vastauksissa tuotiin esiin maape-
räolosuhteet ja niiden soveltuvuus rakentamiseen. Pellot ja vesistöjen rannat 
nähtiin soveltumattomiksi mutta metsittyneet pellot soveltuviksi. Vanhat ra-
kennuspaikat nähtiin joissain vastauksissa sopiviksi uudisrakentamiselle. 
Kartalla esitetyt rakentamiselle soveliaat alueet pääosin tukeutuvat olemassa 
olevaan kunnallistekniikkaan ja tiestöön. Kuikan alueella osa esitetyistä ra-
kennusalueista sijoittuu jo kauaksi Tikkakosken taajaman kouluista, vaikka 
ovatkin Saarijärventien varressa. Nyrölässä osa esitetyistä paikoista sijoittui 
hyvin kauaksi Nyrölän kylän keskeisestä alueesta ja kunnallistekniikasta. 
 

 
Uudisrakentamiselle soveltuvia paikkoja ja alueita karttavastauksissa (oranssit mö-
kit). Lähes kaikki paikat sijoittuvat teiden varsille ja lähelle olemassa olevaa kunnal-
listekniikkaa.  

 

 
Karttavastausten (uudis)rakentamiselle soveltumattomia alueita.  
 
Kylä alueena, vahvuudet ja uhat 
 
Kyselyn viimeisessä osiossa pyrittiin selvittämään kylien kehitystoiveita, ko-
ettuja vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Kuikassa vahvuu-
tena nähtiin Tikkakosken ja sen palveluiden läheisyys, hyvät kulkuyhteydet, 
lentokentän ja varuskunnan läheisyys, Kuikan lava, vesihuolto ja viemäri. 
Nyrölässä vahvuutena pidettiin tervettä kyläkoulua, yhteisöllisyyttä, maalais-
maisemia, luonnonläheisyyttä ja rauhaa. Nyrölän heikkoutena pidettiin teiden 
kuntoa ja katuvalojen sekä julkisen liikenteen puutetta. Tietoliikenneyhteyk-
siä pidettiin huonoina ja kyläkoulun lakkauttamista pelättiin. Rakennuslupien 
saatavuutta pidettiin huonona. Samalla kun uudisrakentamisen pelkoa moitit-
tiin, pidettiin ongelmana liian tiheää rakentamista ja maiseman pilaamista 
uudisrakennuksilla. 
 
Kehitystoiveina ja mahdollisuuksina esiin tuotiin Nyrölässä teiden kunnon 
parantamista, oman koulun säilymistä, tietoliikenneyhteyksien parantamista 
ja luontopolun toiminnan kehittämistä. Maalaismaisemien ja kylämäisyyden 
toivottiin säilyvän. Kuikassa nähtiin tarpeelliseksi mm. yleisilmeen kohenta-
minen ja uuden yrittäjyystoiminnan saamista alueelle. Rakennuslupien saa-
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misen helpottuminen ja maltillinen täydennysrakentaminen nähtiin toivotta-
vana. 
 
Kyliä uhkaavina tekijöinä nähtiin koulun lakkauttaminen, ikärakenteen van-
heneminen, teollisuuskeskittymät vaikutuksineen, liian asuttamisen sallimi-
nen ja maaseutumaisuuden häviäminen. Maanomistajien haluttomuus myy-
dä rakennuspaikkoja nähtiin uhkana. 
 
Kyselyn lopussa oli avoin palautteenantomahdollisuus, jossa annetuista pa-
lautteista esimerkkeinä: 
 
Kaavoitusta koskien 

• Säilytettävä pientaloympäristönä 
• Maanomistajaa ei voi pakottaa /estää käyttämästä maataan, miten haluaa 
• Isoja tontteja tarjolle (esim. 3000 m2), myös koko Tikkakosken alueelle  

 
Alueen rajaus 

• Kylän rajojen piirtäminen hankalaa 
• Suunnittelijan tulisi tietää kylän rajat, eikä kysellä asukkailta 
• Kuikan kyläalueen rajoina tulisi olla Kuikan koulupiirin rajat 
• Kunta- ja kylärajat ovat historiaa 

Rakentaminen ja asuminen 
• Ei lisää rakentamista, Kuikka/Nyrölä ovat hyvä näin 
• Alueella potentiaalia ja tilaa, kasvulle ja ihmisten unelmille on annettava 

mahdollisuus 
• Panostus maaseutuun ja sen asuttamiseen kannattaa, maalla asuminen on 

mukavaa 
 
Muita toiveita 

• Kylän kehittämiselle ja uusille tulijoille lähtökohdaksi tarvitaan myötämielinen 
asennoituminen 

• Vehkalan, Heikkilän ja Koivulehdon kodalla maantie pitäisi siirtää noin 100 
metriä pohjoiseen sähkölinjan viereen 

• Kevyen liikenteen väylä Kuikantielle, Ränssilään mentäessä tulisi osoittaa 
tien länsipuolelle 

• Katuvalaistus Kuikantielle 
• Tien kunnossapito ja julkinen liikenne (myös kesäaikaan) vaikuttavat Nyrö-

lässä olevaan elinkeinotoimintaan 
• Puhtaan koulun säilyminen tärkeää 

 
Muita kommentteja 

• Kiitosta sekä kyselyn että selvityksen teosta, menestystä työhön 

• Asukkaiden mielipiteiden täytyy vaikuttaa päätöksentekoon ja johtaa kylän 
kehittämiseen 

• Alueen suunnittelu maaseudun rakenteeseen sopivaksi, (sopeutuvat tontit, 
tiestö, energia) nähtävä 100 vuotta eteenpäin 

• Metsäalueen edustaja tulisi kutsua paikalle, koska valtiolla alueella maan-
omistusta 

• Kuikan lavan toiminta on vaakalaudalla, jos kylälle ei saada lisää asukkaita 
ja lavalle työntekijöitä. 

 
 
Johtopäätöksistä 
 
Kyselyyn vastaajien näkemys siitä, minkälainen kylän rakenteen ja maise-
man tulisi olla, on melko yhtenäinen. Kuikassa nähtiin mahdolliseksi hieman 
Nyrölää voimakkaampi lisärakentaminen, mikä on Kuikan kylämaiseman ja 
kylän sijainnin kannalta voikin olla järkevää. Vastapainoksi esitettiin, ettei 
kyliin pitäisi rakentaa ollenkaan. Muutamien mielestä omalle maalle tulisi 
saada rakentaa. Jotkut vastaajista toivat esiin halukkuutensa myydä tontteja 
(=maata) ja että rakennuslupia pitäisi saada helpommin.  
 
Voidaanko suunnittelulla luoda kaikkia tyydyttävä kompromissi rakentamisen 
määrän, sijainnin ja laadun suhteen? Mahdollisen osayleiskaavatyön sujumi-
sen kannalta voimakkaat näkemyserot ja tavoitteet voivat näkyä kaavatyötä 
haittaavina ja hidastavina riitoina.  
 
Uudisrakentamiselle soveltuviksi paikoiksi eniten merkittiin Nyrölässä kylä-
koulun lähiympäristö ja Höytiälle ja Vertaalaan menevän tien risteysalue. 
Sikomäen alueella oli muutama hajamerkintä mutta nekin sijoittuvat melkein 
kaikki vesiosuuskunnan toiminta-alueelle. Kuikassa rakentamista esitettiin 
runsaasti Tikkakoskentien varteen, risteysalueen lähelle ja keskeisen kylä-
alueen ulkopuolelle Jyväskylän suuntaan. Myös Uuraisten suuntaan oli muu-
tama merkintä. Kaikki kyselyn uudisrakentamiselle soveltuvaksi osoitetut 
paikat eivät voi olla jatkosuunnittelun ainoa lähtökohta, ei edes kaikki teiden 
varsille vesihuollon vaikutuspiiriin merkitytkään. Rakennuspaikkatoiveissa on 
tunnistettavissa paikkoja, jotka ovat olleet suunnittelutarveharkinnassa tai 
ennakko-ohjauksessa ja saaneet kielteiset päätökset. Päätösten yhteiset 
perustelut on kerrottu tässä raportissa aiemmin. Paljon on kuitenkin esitetty 
mielenkiintoisia uusia rakentamiselle hyvin soveltuvia paikkoja ja alueita.     
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Kyläkyselyssä saatiin tietoa arvokkaiksi koetuista alueista, kyläteistä, pel-
tonäkymistä rakennuksista ja luontoalueista. Arvostukset osoittautuivat eri-
laisiksi mutta eräänä yhteisenä arvona voi nähdä useiden vastanneiden toi-
veen maaseutumiljöön säilymisestä ja siten maltillisesta uudisrakentamises-
ta. Liiallisessa rakentamisessa uhkana on, etteivät maaseutumaisuus ja 
asumisväljyys, joka koetaan mukavuutena, säily.  
 
Kulttuurisesti kylät ovat muuttuneet viimeisten vuosikymmenten aikana maa-
talouskylistä asuinkyliksi. Maataloudesta elantonsa saavia on vähän. Töissä 
käydään Jyväskylän lisäksi myös muissa lähikunnissa melko pitkienkin mat-
kojen päässä ja samalla kaupalliset palvelut haetaan taajamista ja market-
keskittymistä. Mahdollisuudet uusien elinkeinojen perustamiseksi kyliin arvi-
oitiin lopulta melko heikoiksi.  
 
 
 
 
 
4. MAISEMASELVITYS 
 
Maisemaselvityksen tavoitteena on osoittaa rakentamiseen erityisesti mai-
semallisesti soveltuvat alueet sekä rakentamista rajoittavat tai korostettavat 
maisemalliset arvot. Selvityksessä on osoitettu alueita, joissa rakentamisella 
voidaan kohentaa nykyistä taajamakuvaa tai kylämaisemaa. Maisemaselvi-
tyksen laati maisema-arkkitehti Kaisa Rantee (Ramboll Finland Oy). 
 
Selvitysalueen rajautumisesta, työn tarkkuustasosta ja painopistealueista 
keskusteltiin aloituskokouksessa kesäkuussa 2015. Tällöin sovittiin, että ai-
empien selvitysten kattavuuden vuoksi tässä selvityksessä käsitellään mai-
semarakenteen yleispiirteet ainoastaan pääpiirteiltään ja niiltä osin kuin niillä 
on tämän työn kannalta merkitystä. Painopistealueiksi sovittiin maiseman 
ominaisuuksien selvittäminen ja kuvaaminen ja näihin linkittyvien maankäyt-
tösuosituksien määritteleminen tärkeimpien liikenneväylien, Kuikantien, Si-
komäentie ja Nyröläntien alkupään varteen sijoittuvilla kyläalueilla. 
 

 
Maaperäolosuhteet. Suo- ja vesistöalueet on merkitty sinisellä. 
 
Maisemaselvityksestä 
 
Kuikan ja Nyrölän alueet sijoittuvat Keski-Suomen järviseudun alueen pien-
ten järvien ylängölle. Alue on vaihettumisvyöhykettä, jossa suuret järvialtaat 
ja Päijänteet kalliot muuttuvat Suomen selän karuksi ylänköalueeksi. Maasto 
on pienipiirteistä ja voimakkaasti kumpuilevaa. Vedenkoskemattomien aluei-
den raja sijoittuu n. korkeudelle +150 metriä merenpinnasta. Ns. Ancylus-
raja on noin tasolla +124 metriä merenpinnasta. Maasto muodostuu kumpu- 
ja kasaumamoreeneista sekä pienistä suoalueista. Vaihtelua tuovat luode-
kaakkosuuntaiset ja harjujaksot, joista yksi sijoittuu Kuikan kylän koillispuo-
lelle Tikkakosken tuntumaan. Maisemakuvaa hallitsevat metsät. Pienten jär-
vien rannoille sijoittuu pääosa viljelyksistä ja asutuksesta. Talot sijaitsevat 
yleensä ympäristöään hieman ylempänä moreenikumpujen päällä. (Jyväsky-
län kaupunki, Maankäyttö 2013). 
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Maisemamaakunnan ominaispiirteet ilmenevät selvitysalueella mm. seuraa-
vina piirteinä: 
 
- Korkeustasot vaihtelevat noin välillä 150 mmpy (Heinonen) – 235 mmpy 
(Juonaala, Nyrölä) ja on voimakkaasti kumpuilevaa. Tämä mahdollistaa pai-
koin useiden kilometrien pituiset näkymät yli salomaiden. Tiemaisemat ovat 
vaihtelevia topografisen vaihtelun vuoksi. 
- Seutu on ns. vedenkoskematonta ja kalliopaljastumia on melko vähän. 
- Asutus sijoittuu toisaalta pienien järvien rannoille (Heinonen, Lukkonen) ja 
toisaalta korkeiden mäkien lakialueille (Sikomäki, Juonaala, Tompinmäki). 
- Maaperää hallitsee moreeni; maisema on karuhkoa ja metsävaltaista. 
 
Keskeisellä selvitysalueella ei ole löydettyjä rekisteröityjä muinaisjäännöksiä. 
Lähin muinaisjäännös sijoittuu Iso-Soukkajärven ja Hepolammen välisellä 
suolla, jossa pienellä harjulla sijaitsee tilapäisiä hautapaikkoja ja hiilihautoja. 
(Museovirasto 2015) 
 
Selvitysalueella ei sijaitse laajoja valtakunnallisesti tai maakunnallisesti mer-
kittäviä maiseman arvoalueita. Rakennuskohteista maakunnallisesti merkit-
täviksi pihapiireiksi on arvotettu Ränssin, Koppelin ja Tompinmäen talot pi-
hapiireineen. Viranomaisinventoinneissa arvokkaiksi määriteltyjen kohteiden 
lisäksi Kuikan ja Nyrölän kylämaisemissa on monia varjelemisen ja kehittä-
misen arvoisia piirteitä ja ominaisuuksia, jotka luovat erinomaisen pohjan 
miellyttävän asuin- ja elinympäristön säilymiselle ja syntymiselle. Tarkastelu-
alueen maisemalliset arvot liittyvät vakiintuneeseen kulttuurimaisemaan, 
jossa rakennuskanta ja viljelyalueet liittyvät loogisesti maisemarakenteeseen 
ja toisiinsa.  
 
Maisemalliset arvot ja maankäytölliset suositukset on käsitelty tiestöön tu-
keutuvien maisemallisten jaksojen avulla, joiden rajautuminen on määritelty 
maastotöiden aikana. Maisemakokonaisuuksien rajapinnat ovat paikoin häi-
lyviä..  
 
Tavoitteena on ollut sellaisen mittakaavan ja tarkastelutarkkuuden valinta, 
että maisemakuvan yksityiskohtaisetkin piirteet voitaisiin huomioida riittävällä 
tarkkuudella. Tämä on oleellista, koska selvitysalueen maisemalliset koko-
naisuudet ovat maisematiloiltaan ja maisemakuvaltaan siinä määrin pienia-
laisia ja pienipiirteisiä, että yksittäisilläkin maisemallisilla tekijöillä saattaa olla 

huomattava merkitys ympäristön arvojen ja ominaispiirteiden säilymisen 
kannalta.  
 
Maankäytön maisemalliset suositukset sisältävät maankäytön rajoitteita si-
sältäviä alueita, rakentamiseen soveltuvia ja hyvin soveltuvia alueita sekä 
alueita, joiden taajamakuvaa voidaan rakentamisen avulla kohentaa verrat-
tuna nykyiseen tilanteeseen. Alueet on osoitettu kartalla ja niiden ominai-
suuksia on kuvattu lisäksi raportissa sanallisesti ja valokuvin. 
 
 
Kuikan maisemalliset suositukset 
 
Kuikassa on maisemalliselta kannalta rakentamiselle edullisia ja suositeltavia 
alueita ja alueita, jonne ei maisemallisista syistä tulisi rakentaa. Rakentami-
selle otollisimmat alueet sijoittuvat risteysalueen tuntumaan ja Hytölänpolun 
itäpäähän. Tikkakoskentien ja Kuikantien risteyksessä lisärakentaminen ko-
hentaisi kyläkuvaa ja jäsentäisi kylärakennetta.  
 
Hytölänpolun varressa, erityisesti siihen liittyvällä peltoalueella ja Ränssin 
taloa ympäröivillä viljelyalueilla rakentamista ei suositella. Hytölänpolun säi-
lyttäminen nykyisellä sijainnillaan nykyisen levyisenä on maisemallisesti suo-
siteltavaa. Sipiläntien itä- ja kaakkoispuoleiset pellot samoin kuin kylätalon 
edustan pieni peltokuvio suositellaan maisemallisista syistä jätettäväksi ra-
kentamatta. Kylätalon pohjoispuoli on maisemallisesti ja kylärakenteen kan-
nalta rakentamiseen soveltuvaa aluetta.  
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Hytölän rakennuskantaa ja pihapiiriä 
 
Kulttuurimaiseman ja kylärakenteen hahmottumisen kannalta olisi suositelta-
vaa, että Ränssi, Sipilä ja Kylätalo olisivat jatkossakin kylärakenteen itäisim-
mät rakennukset ja uusi rakentaminen painottuisi näistä katsottuna nykyisen 
kylän puolelle. 
 

 
Ote maiseman arvot –kartasta, johon on sisällytetty maisemallisia maankäyttösuosi-
tuksia Kuikassa. Punaisella tähdellä on merkitty maakunnallisesti arvokkaat raken-
netun ympäristön kohteet. Hytölänpolku on maisemallisesti merkittävä tieosuus (vio-
letti katkoviiva). Hytölänpolun itäpuolella ja Ränssin kievarin ympäristössä on mai-
sematilaa ja maisemakuvaa määrittelevä peltomaisema, jonne rakentamista ei suo-
sitella (keltaruskea raidoitus). Maisemallisesti suositeltavat rakentamiselle soveltuvat 
alueet on merkitty ruskealla ääriviivalla. Ne sijoittuvat pääasiassa risteysalueelle. 
Mikäli Heinosen pohjoispuolelta raivattaisiin näkymiä peittäviä puustoa, voi avautua 
hienoja näkymiä etelään. Sikäli rakentaminen voisi parantaa miljöötä kahdella taval-
la. 
 
 
 

Maisemallisesti tai  
taajamakuvallisesti  
tärkeä metsä 

Maisemallisesti tai  
taajamakuvallisesti  
tärkeä metsä 

Tärkeä  
virkistys- 
metsä 

Alue, jonka täyden-
nysrakentaminen 
kohentaa taajama-
kuvaa ja joka sovel-
tuu hyvin alueen 
maisemallisiin läh-
tökohtiin. 

Rakentamiseen 
maisemallisesti 
soveltuva alue. 
Rakentamisen on 
tukeuduttava mai-
semallisiin lähtökoh-
tiin, kuten tieympä-
ristöön, viljelymai-
semaan tai olemas-
sa olevaan raken-
tamiseen 
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Kuikan kylätalo eli entinen kyläkoulu. 
 

 
Kesäinen näkymä Kuikantieltä. Maalaismaisemaa parhaimmillaan. 

Sikomäen alueen maisemalliset suositukset 
 
Rakentamiselle maisemallisesti soveltuvia alueita ovat Lukkolan maatilan 
rakennusryhmään ja Porttilan taloon tukeutuva uudisrakentaminen. Myös 
Lukkolan ympäristön viljellyt alueet ovat osin rakentamiselle soveltuvia, kun-
han rakentaminen tukeutuu kiintopisteeseen kuten esim. kumpareeseen tai 
puuryhmään. Rakentamiselle soveltuvaa vyöhykettä on Kummun alueella 
Sikomäentien eteläpuolella. 
 

 
Kummun aluetta. 
 
Lukkosen rantavyöhykkeen säilyminen rakentamattomana olisi suotavaa 
sekä maisemallista ja maaperän rakennettavuudesta johtuvista syistä. 
 
Sikomäentien varrella rinteessä sijaitseva hakkuuaukea on maisemallisesti 
perinteisistä rakennuspaikoista poikkeava jyrkkyyteensä ja karuutensa vuok-
si.  
 
Sikomäen keskeisen yhtenäisen peltoalueen säilyminen rakentamattomana 
olisi maisemallisesti suotavaa sillä maisematilan mittakaava ja selväpiirtei-
syys eivät puolla alueen osoittamista rakentamiseen. Peltoalueella ei myös-
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kään ole sellaisia maisemallisia kiinnekohtia, joihin uudisrakentaminen voisi 
tukeutua. Peltoaukean ylitse, kohti eteläistä mäntymetsää kohdistuvat näky-
mät olisi suositeltavaa säilyttää.  
 
Rakentamiselle sopivien alueiden painopiste on tien pohjoispuolella, jossa 
soveltuvia alueita on Mäkelän talon kohdalla tien toisella puolella sijaitsevalla 
kohoumalla ja Pohjolan talon koivikon tuntumassa. 
 

 
Ote maiseman arvot –kartasta, johon on sisällytetty maisemallisia maankäyt-
tösuosituksia Sikomäellä sekä Vehkalammen ja Virkasen alueella. Vihreällä tähdellä 
on merkitty maisemallisesti merkittävät pihapiirit, rakennusryhmät ja rakennuspaikat. 
Maisemallisesti merkittävä tieosuus on merkitty violetilla katkoviivalla. Maisematilaa 
ja maisemakuvaa määrittelevät peltomaisemat, jonne rakentamista ei suositella on 
merkitty keltaruskealla raidoituksella. Maisemallisesti suositeltavat rakentamiselle 
soveltuva alue on merkitty ruskealla ääriviivalla. 
 
 
 
 

Nyrölän alueen maisemalliset suositukset 
 
Nyrölässä on alueita, joiden täydennysrakentaminen tukisi alueen maisemal-
listen arvojen säilymistä ja kylän keskustan kehittymistä. Rakentamisen kes-
kittäminen mäen harjanteelle, risteyksen tuntumaan on maisemallisesti pe-
rusteltua. Rakentamiselle soveltuvaa vyöhykettä on Sikomäentien varressa 
Pohja-ahon talon pohjoispuolella, jossa se kohentaisi kyläkuvaa ja kylätien 
maisemaa. Koulun ympäristön täydennysrakentaminen on maisemallisesti 
suotavaa. Rakentamisen vyöhykkeet voivat sijoittua koulun pohjois- ja etelä-
puoleisille metsäisille alueille, kuitenkin niin, että maisemallisesti merkittävät 
metsäkuviot säilyvät koulun pihapiirissä ja urheilukentän lähistöllä. Koulun 
eteläpuolella rakentamisen vyöhyke voi laajentua Lähteelään saakka.  
 
Pohjoispuolella maiseman kannalta olisi tärkeää, että Koppelin peltoaluetta 
rajaava reunametsä säilyy eheänä ja kokonaisuutta rajaavana tekijänä. 
Luontopolun parkkipaikan ja Haapalan välinen vyöhyke on rakentamiselle 
soveltuvaa vyöhykettä. Tompinmäentien pohjoispuolella on täydennysraken-
tamiseen soveltuvia alueita pienimuotoisten kumpareiden ja metsäsaarek-
keiden tuntumassa. Uudisrakentaminen Nyröläntien itäpuolella Laukkalan 
talon ja Pieni-Musta –järven välillä on maisemallisesti soveltuvaa 
 
Koppelin talon ympäryspeltojen säilyminen rakentamattomana olisi suotavaa 
maisemarakenteellisista, maisemakuvallisista ja maisemahistoriaan liittyvistä 
syistä. Jatkolan sekä Vanhan Mäkiahon peltojen säilyminen rakentamatto-
mana olisi suotavaa samoista syistä. Uusi-Laukkalan talokeskuksen ja Tom-
pinmäentien eteläpuolella peltoalueet ja niitä rajaavat metsänreunat ovat 
maisemallisesti eheäreunaisia, eikä niille rakentaminen ole maisemallisesti 
suositeltavaa. 
 
Jälkihuomautus: 
Maisemaselvityksen valmistumisen jälkeen Sikomäen alueella on EU-
direktiivien mukaisten peltojen reuna-alueiden käsittelytöissä jouduttu kaa-
tamaan maisemaselvityksessä mainittuja puuryhmiä. 

Rakentamiseen maisemallisesti 
soveltuva alue. Rakentamisen on 
tukeuduttava maisemallisiin lähtö-
kohtiin, kuten tieympäristöön, vilje-
lymaisemaan tai olemassa olevaan 
rakentamiseen 

Rakentamiseen maisemallisesti 
soveltuva alue. Rakentamisen on 
tukeuduttava maisemallisiin lähtö-
kohtiin, kuten tieympäristöön, vilje-
lymaisemaan tai olemassa olevaan 
rakentamiseen 
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Nyrölän maisemallisia maankäyttösuosituksia. Vihreä tähti: maisemallisesti merkittä-
vät pihapiirit, rakennusryhmät ja rakennuspaikat. Violetti katkoviiva: maisemallisesti 
merkittävä tieosuus. Keltaruskea raidoitus: maisematilaa ja maisemakuvaa määritte-
levät peltomaisemat, jonne rakentamista ei suositella. Maisemallisesti suositeltavat 
rakentamiselle soveltuva alue ruskealla ääriviivalla. Punainen tähti: maakunnallisesti 
arvokas rakennetun ympäristön kohde Tompinmäki. Rakentamiselle maisemallisesti 
ja kulttuurisesti otollisimpia alueita ovat koulun lähiympäristö, risteysalue, Mäkiaho ja 
Pohja-aho sekä Vertaalan suunta. 

5. LUONTOSELVITYKSET 
 
Kuikka ja Sikomäki 
 
Kuikan kyläalueen luontoarvoja on kartoitettu kahdessa aikaisemmassa sel-
vityksessä osayleiskaavan laatimisen yhteydessä vuonna 2006 ja 2007. Ke-
sän 2014 luontoselvitykset kohdistuivat Jyväskylän kaupungin yleiskaavan 
mukaiselle maaseutuasumisen nauha-alueelle. Vuoden 2014 selvityksen 
tavoitteena oli tunnistaa alueen arvokkaat luontokohteet ja koota yhteen alu-
etta koskeva luontotieto (esim. uhanalaisten lajien esiintymät, tiedossa olevat 
linnustoarvot).  
 

 
Luontoselvitysrajaukset Kuikan ja Sikomäen alueilla vuosilta 2006, 2007 ja 2014.  
 
Vuosien 2006, 2007 ja 2014 inventoinneissa alueella tunnistettiin yhteensä 
20 arvokasta luontokohdetta. Alueella on havaintoja kahdesta uhanalaisesta 
lintulajista (helmipöllö ja käenpiika).  
 
Lisäksi inventointien yhteydessä tehtiin havaintoja liito-oravasta, erityisesti 
selvitysalueen itäosista. Selvitysalueen suoalueet ovat laajasti ojitettuja ja 
metsät ovat intensiivisessä metsätalouskäytössä. Monien myös tässä 
selvityksessä tunnistettujen arvokkaiden luontokohteiden luonnontila on tästä 
syystä heikentynyt, ja kaikki kohteet eivät täytä esim. metsä- tai vesilain 

2014 selvitys 

2006 selvitys 

2007 selvitys 

2014 selvitys 
Syväojanmäen 
Natura-alue 
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kriteerejä. Tunnistetut arvokohteet ovat kuitenkin paikallisella tasolla tärkeitä, 
ja ne edustavat luonnonarvoalueiden jäljelle jääneitä rippeitä selvitysalueella. 
 
Kuikan alueella on Natura-alue, Syväojanmäki (Lähde: ympäristöhallinto). 
Alueen koodi: FI0900134, pinta-ala: 18,6 ha ja aluetyyppi: SCI. Alue koostuu 
kahdesta lähekkäisestä osa-alueesta. Ylempänä oleva kuvio on luonnontilai-
sen lähteen ja siitä lähtevän lähdepuron ympärille keskittyvää vanhaa met-
sää. Puusto on pääosin kuusivaltaista varttunutta-ikääntyvää MT-metsää, 
mutta rinteillä on runsaasti myös iäkästä ja osin lahoa lehtipuuta. Alueella on 
myös paikoin runsaastikin lehtipuuta. Toinen osa-alue keskittyy Riuttalam-
mesta ja sen valuma-alueelta alkunsa saavan puron ympäristöön. Riutta-
lampi on pieni suon humuspitoinen nevalaitainen lampi, jonka koillispuolella 
avautuu kasvillisuudeltaan pääosin oligotrofista rimpinevaa kasvava avosuo. 
Suon laiteilla on myös rahkarämettä ja isovarpurämettä. Suon pohjoisosasta 
alaspäin lähtevan puron uoma on luonnontilainen ja sen ympärillä on niin 
ikään vesitaloudeltaan luonnontilansa hyvin säilyttäneitä korpia mm. Nigra-
nevakorpea ja luhtaista ruoho- ja heinäkorpea. Alueella on myös pienialainen 
lettokorpi kohdassa, jossa lähteestä alkunsa saava puro laskeutuu toisen 
puron varteen. Aluetta käytetään puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoi-
mintaan sekä sotilaalliseen rakentamiseen. Alueella on puolustusvoimien 
toimintaan liittyviä rakenteita ja laitteita. Syväojenmäen alue on edustava 
rehevien suotyyppien (korvet ja letto) sekä luonnontilaisten pienvesien koh-
de. Lähteen ja lähdepuron merkitystä lisää niiden ympärillä oleva luonnonti-
laisen kaltainen metsäalue. Lettokohdassa kasvavat vaateliaista sammalla-
jeista mm. rimpisirppisammal, rassisammal ja heterahkasammal. 
 
 
Nyrölä 
 
Selvityksen tavoitteena oli tunnistaa alueen arvokkaat luontokohteet ja koota 
yhteen aluetta koskeva luontotieto (esim. uhanalaisten lajien esiintymät, tie-
dossa olevat linnustoarvot). Alueella ei ole aiemmin toteutettu luontoarvojen 
kartoitusta. Selvitysalue kohdistuu Sikomäentien ja Nyröläntien varrelle sekä 
Iso-Soukka – järven ympäristöön. Idässä Sikomäentien varressa selvitysalue 
rajautuu vuoden 2014 luontoselvitysalueen rajaan. Selvityksessä ei inventoi-
tu pihapiirien ja niiden välittömässä läheisyydessä olevia alueita. Selvitysalu-
een laajuus on yhteensä 6,2 km2. 
 

 
Nyrölän selvitysalueen rajaus ja rajatut arvokkaat luontokohteet. 1) Saparolampi, 2) 
Vanha Mäkiahon liito-oravametsä ja 3) Leponiemen räme. 
 
Selvityksen perusteella rajattiin kolme luontoarvojensa perusteella rajattua 
kohdetta, jotka suositellaan jätettäväksi maankäytön suunnittelussa raken-
tamisen ulkopuolelle. Mäki-Ahon liito-oravametsien kulkuyhteydet tulee tur-
vata alueen maankäytön suunnittelussa. Helmipöllön esiintymisen kannalta 
tärkeä metsäinen rantavyöhyke Iso-Soukan länsirannalla suositellaan säily-
tettävän rakentamattomana. Tulevaa systemaattista liito-oravainventointia 
tulee suunnata olemassa olevan asutuksen läheisyyteen ja peltojen reunus-
metsiin. 
 
Maankäytönsuunnitteluun Nyrölän alueen luontoarvoilla ei ole merkittävää 
vaikutusta, koska niitä on niin vähän.  
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6. YHTEISTYÖ  
 
Kyläselvitys laadittiin laajassa vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä kyläläisten 
kanssa. Kesällä 2015 tehdyn kyläkyselyn lisäksi kyläläisten näkemyksiä ja 
paikallisasiantuntijuutta hyödynnettiin laajassa osallistamismenettelyssä. 
Kuikassa ja Nyrölässä oli jo aiemmin järjestetty kyläiltoja kylien kehittämisen 
hengessä. Nyt kyläiltojen lisäksi keinovalikoimaan otettiin kylätuntijatapaami-
set ja kyläpäivystykset. Viimeisessä kyläillassa Kuikassa tehtiin palaute-
kysely kyläselvityksen onnistumisesta. 
 
Kyläselvityksestä ja tulevista kyläilloista kuulutettiin sanomalehti Keskisuo-
malaisessa 12.5.2015 sekä kaupungin yleisillä että kaavoituksen kotisivuilla. 
Kyläselvitystyö oli ilmoitusasiana kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 
5.5.2015. 
 
Selvityksen laadinnan ajan internetissä on ollut Kuikan ja Nyrölän kyläselvi-
tyksen omat kotisivut, joissa on ollut saatavilla mm. työn aikana syntynyttä 
selvitysaineistoa http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/kuikka-nyrola 
 
 
Kyläillat 
 
Työn aikana järjestettiin kolme kyläiltaa, kaksi Kuikassa ja yksi Nyrölässä.  
 
Ensimmäinen kyläilta 3.6.2015 Kuikankylätalo 
 
Ensimmäinen kyläilta järjestettiin 3.6.2015 ja se oli samalla kyläselvityksen 
avaustilaisuus. Tilaisuuteen osallistui 53 kyläläistä Kuikasta ja Nyrölästä se-
kä Jyväskylän kaupungin kaavoituksen henkilökuntaa. Kyläläisten joukossa 
oli runsaasti kylien eri yhdistysten kyläaktiiveja. 
 
Kyläillassa esiteltiin kyläselvitysten lähtökohtia, tehtyjä inventointeja ja lähtö-
tietoja. Kyläselvityksen kulkua ja aikataulua esiteltiin ja käytiin keskustelua 
kyläselvityksen tarpeellisuudesta ja tavoitteista. Erityisesti keskusteltiin koe-
tusta rakennuslupien vaikeasta saatavuudesta. Tilaisuuden päätteeksi koot-
tiin kylätuntijoiden ryhmä, joka tulisi toimimaan kyläselvityksen ohjausryhmä-
nä ja kokoontuisi selvitystyön aikana useammin.  
 

 
Kyläiltaan osallistujia  Kuikan kylätalolla 3.6.2015. 
 
 
Toinen kyläilta 29.10.2015 Nyrölän kyläkoulu  
 
Kokouksessa esiteltiin kesällä tehdyn maisemaselvityksen ja kesällä järjeste-
tyn kyläkyselyn tuloksia. Kokouksen loppuosa työskenneltiin kylien muodos-
tamissa pienryhmissä.  
 
Keskustelussa ja pienryhmissä esiin tullutta: 
 

- Esitettiin, että kaupungin tulisi ottaa Nyrölän luontopolun hoitaakseen. 
Luontopolku on ollut suosittu. Rahoitusta sen ylläpitoon on saatu, 
mutta se loppuu kahden vuoden päästä (2017). 

- Selvitysalueen rajausta toivottiin laajennettavan Nyrölässä Uuraisten 
rajalle lukuun ottamatta Hepoperän kärkeä. Kuikassa toivottiin alueen 
laajenevan Jyväskylän suuntaan. Toisaalta ehdotettiin vain vesihuol-
to-osuuskunnan aluetta kyläselvitysalueeksi. 
  

http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/kuikka-nyrola
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- Ryhmätyö ryhmä Nyrölä 
 

o Hehtaarin tonttivaade on liian suuri. 2000 - 3000 m2 riittää 
o 0,5 ha korkeintaan. Pohdittiin sitä, että naapureita ei kuiten-

kaan maaseutualueilla välttämättä haluta aivan viereen.  
o Vesihuollon piirissä tonttikoko voisi olla selvästi pienempi, 

muualla suurempi 
o Vesiosuuskunta rakentaa n. 100 metrin päähän putkilinjasta 

liittymän. Sen jälkeen kustannukset koituvat uudelle osakkaal-
le 

o Pitäisi olla valinnan varaa tonttien suhteen, jotkut haluavat 
asua maaseudun rauhassa 

o Koulu halutaan säilyttää, se on kaikkien korkein toive 
o Esitettin, että alustavaa kyläselvityksen rajausta pitäisi laajen-

taa Höytiän suuntaan 
o Kysyttiin, miksei kaupunki myy Nyrölässä omistamiaan tontte-

ja? 
o Uskottiin, että Nyrölään tulee uusia asukkaita, koska tiet ovat 

osin paremmassa kunnossa kuin aiemmin, Nyrölässä on väl-
jää, ajallisesti lyhyt matka kaupunkiin 

o Arvioitiin, että tonttikysyntään vaikuttaisi piristävästi Nyrölän 
koulun säilymisen varmistaminen esim. 10 vuoden ajaksi 

o Ihmeteltiin miksei saanut rakentaa paritaloa 
 
 

- Ryhmätyö ryhmä Kuikka 
 

o Kevytväylä saatava välille Kuikan lava-Ränssi 
o Rakennuspaikan koon on oltava maanomistajan ja ostajan vä-

linen asia 
o Nykyiset vaatimukset rakennuspaikan koosta on ylimitoitettu, 

ts. vaaditaan liian suuria tiloja. Hehtaari on liikaa, jopa puoli 
hehtaaria on joskus liikaa. 

o Jos on yritystoimintaa, silloin voi olla tarpeen suurikin tontti 
o Maatiloja Kuikassa ei enää ole. Hevostiloja on ja voi tulla lisää 
o Kyläläiset alusta asti mukaan mahdolliseen kaavoitusproses-

siin 
 
 

Kyläilta 16.6.2016 Kuikan kylätalo (kyläselvitysraporttiehdotus) 
 
Kyläselvitysraportin ja edullisuusvyöhykekarttaehdotusten valmistuttua jär-
jestettiin 16.6.2016 kyläilta. Kyläillassa esiteltiin edullisuusvyöhykekarttoja ja 
niihin liittyviä kriteerejä. Paikalla 27 osallistujaa. 
 
Kyläillassa esiin tuotuja näkemyksiä: 

o Liikennemäärien kehittyminen Kuikan kyläalueella  
o Edullisuusvyöhykekartan maisemallisesti soveltuvien paikko-

jen merkintöjen ymmärrettäväksi tekeminen ja maisemaselvi-
tyksen merkityksen avaaminen 

o Edullisuusvyöhykkeen ohjeellista tonttikokoa 2000 m2 pidettiin 
ongelmallisena, koska uhkana on maanomistuksen haitallinen 
pirstaloituminen. Tonttien väliin voi jäädä ”suikaleita”, joilla 
metsänhoitotoimenpiteet voivat hankaloitua tai jopa estyä. 
Kapeat metsäalat ovat alttiita myrskyjen aiheuttamille puiden 
kaatumisille. Pitäisikö tonttikoon olla vähintään 3000 m2? 

o Pienehköä 2000 m2 tonttikokoa pidettiin toisaalta hyvänä, 
koska näin tonttien hintaa voidaan pitää edullisempana.  

o Maisemaselvityksen merkintöjä ja niiden perusteita kyseltiin ja 
niitä käsiteltiin monipuolisesti. Todettiin, että maisemaselvitys-
tä ei ole tehty yhteistyössä kyläläisten kanssa. 

o Toivottiin korjauksia erityisesti maisemallisesti rakentamiseen 
sopivien paikkojen merkintöihin, koska muutamat niistä on 
merkitty rakentamiselle maaperältään huonoille alueille. Ihme-
teltiin Kuikan kyläalueelle merkittyä virkistysmetsää 

o Todettiin, että kesäkuun alussa 2015 tehdyn maisemaselvi-
tyksen eräät kohdat ovat sen jälkeen muuttuneet tehtyjen 
metsätöiden ja peltoalueiden reuna-alueiden EU:n määräys-
ten mukaisten muokkausten takia 

o Kerrottiin Sikomäentien linjauksen haitoista eräin paikoin 
asumiselle ja turvallisuudelle 

o Kyseltiin maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatteista 
maaseudun rakentamisen ohjauksessa 

o Kyseltiin miksi Kuikan kylän Uuraisten suunnan rakentami-
seen suhtaudutaan kaavoituksessa kielteisesti 

o Todettiin, että Kuikan Uuraisten suunnan kylänauha-alueella 
on investoitu vesihuollon liittymiin. 

o Tilaisuuden lopuksi täytettiin kyläselvitystä koskeva kysely  
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o Vesiosuuskunta ulottuu myös Petäjäveden alueelle. Keskus-
teltiin Kuikan kylän Natura-alueesta.  

o Kysyttiin rakentamismahdollisuuksista muutamiin kyläselvi-
tysalueen kohtiin ja kysyttiin suunnittelutarvehakemusten si-
sään jättämisestä 

 
 

 
Osallistujia Kuikan kyläillassa 16.6.2016. Kuva Jari Colliander. 
 
 
 
Kyläpäivystykset 
 
Kyläpäivystykset järjestettiin 29.10.2015 Kuikassa (klo 14:00 - 15:45) ja Ny-
rölässä (klo 16:00 - 17:45). Kyläpäivystyksistä tiedotettiin kylätuntijoille ja 
kyläselvityksen kotisivuilla.  
 
Kyläpäivystyksissä kyläläisillä oli mahdollisuus tulla tapaamaan kyläselvityk-
sen tekijöitä henkilökohtaisesti ja keskustella omaa tilaa tai kylää koskevista 
ajatuksistaan. Tätä mahdollisuutta käytettiin sekä Kuikassa että Nyrölässä 
innokkaasti. 

Kuikan kyläpäivystyksessä esiin tullutta: 
 

- On ollut yhteistoimintaa Jokihaaran kanssa. Saman tien varrella ole-
via kyliä, joilla yhteisiä intressejä, kuten vesiosuuskunta 

- Esitettiin kahta rakennuspaikkaa Tikkakoskentien varteen ja mahdol-
lisuutta vuokrattavan lomamökin rakentamiselle Sikomäkeen  

- Esitettiin yhtä rakennuspaikkaa tilalle 
- Kerrottiin halukkuudesta myydä tontteja ja todettiin, että on ollut ton-

tinkyselijöitä.  
- Tiedusteltiin, voiko talon purkaa ja rakentaa uuden tilalle.  
- Sikomäessä tie menee pihapiirin läpi. ELY-keskuksesta on tullut teks-

tiviesti, jossa kehotetaan purkamaan varasto pois. Pohdittiin tien uu-
den linjauksen mahdollisuuksia. 

- Hytölänpolkua ei hoideta ja se on päässyt huonoon kuntoon.  
- Keskusteltiin kylätalkkarista. Alueella olisi tarvetta henkilölle, joka voi-

si hoitaa mm. piha- ja kotitaloustöitä sekä olisi kätevä käsistään ja 
luotettava. Henkilö voisi työllistää itse itsensä yrityksen kautta, alussa 
voisi selvittää myös mahdollisuutta yhdistyksen kautta palkkaamista, 
jolloin voisi ehkä saada tukea palkkaukseen. Toimialueeseen voisi 
kuulua myös Nyrölä ja asukkaiden kiinnostusta tulisi ensin kartoittaa.    

 
 
Nyrölän kyläpäivystyksessä esiin tullutta: 
 

- Esitettiin Nyrölän risteysalueelle yhtä rakennuspaikkaa. 
- Keskusteltiin maisemaselvityksen maisemallisesti merkittävästä met-

sästä. Miten rajattu alue eroaa muusta samanlaisesta metsästä? 
- Esitettiin 3-4 rakennuspaikkaa. Alustavaa suunnittelua on tehty ja 

tontinkysyjiä on ollut maisemallisesti edulliselle paikalle. 
- Esitettiin 3-4 rakennuspaikkaa noin 6 km päähän Nyrölän kylältä.  
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Kylätuntijatapaamiset 
 
Ensimmäisessä kyläillassa Kuikan kylätalolla Kuikan ja Nyrölän asukkaat 
valitsivat keskuudestaan kylätuntijoiden ryhmän, joka kokoontuisi aina ennen 
kyläiltoja ja tarpeen mukaan. Ensimmäinen kylätuntijoiden kokous oli 
5.10.2015 Nyrölän kyläkoululla. Kylätuntijoille esitettiin maisemaselvitystä. 
Maisemaselvityksen suosituksista keskusteltiin vilkkaasti. 
 
Toinen kylätuntijoiden kokous järjestettiin 18.11.2015 Kuikan kylätalolla. Ky-
lätuntijoille esiteltiin alustavia rakentamisen edullisuusvyöhykkeitä karttaraja-
uksina ja niiden perusteita ja eri alueille suunniteltuja jatkotoimenpiteitä. Ta-
paamisen edellä oli kylätuntijoille lähetetty kartta, jossa esitettiin alustavat 
rakentamisen kannalta suotuosat vyöhykkeet ja niiden rajaukset. Keskuste-
lua käytiin pääosin kahdessa ryhmässä, joista toinen oli Nyröperän ja toinen 
Kuikan ryhmä.  
 

 
Kylätuntijoiden 18.11.2015 käsittelemä kartta. 

Keskustelussa esiin tullutta: 
 
Nyrölän edullisuusvyöhykkeen ongelma voi olla se, ettei kantatilatarkastelun 
ja maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen mukaan alueelle voi-
da enää myöntää uusia rakennuspaikkoja. Asiaa on tarve tutkia tarkemmin. 
Suotuisilla alueilla ainakin Nyrölän osalta olisi tarvetta tutkia tarkemmin, mil-
laiset rakentamismahdollisuudet todellisuudessa näillä alueilla on. Erityisesti 
on tarvetta selvittää maanomistusolosuhteet. Muiden alueiden osalta raken-
tamispaine voi olla vähäisempi, joten tällaista tarvetta ei ole. Kantatilatarkas-
telun lähtövuotta olisi tarve muuttaa, jolloin Nyrölään voisi tulla enemmän 
rakentamista. 
 
Kylätuntijat olivat valmiita hyväksymään edullisuusvyöhykkeiden rajaukset, 
kunhan näiden alueiden ulkopuolelle jäävillä alueilla sallitaan rakentamista. 
Seuraavan kerran tavoitteena on, että ulkopuolelle jäävien alueiden osalta 
ehdotetut linjaukset jatkotoimenpiteiden suhteen ovat selvillä.   
 
Kylätuntijat asettivat tavoitteeksi, että Nyrölän ja Sikoperän edullisuus-
vyöhykkeelle voisi tulla yhteensä 30 uutta rakennuspaikkaa seuraavan 20 
vuoden aikana. Se tarkoittaisi 1,5 rakennuspaikkaa vuodessa, jota pidettiin 
melko realistisena. Jako voisi olla 20 Nyrölään ja 10 Sikoperään – toisaalta 
myös ehdotettiin, että Nyrölään voisi olla vielä tätä enemmän ja Sikoperään 
vähän vähemmän. Kuikan läheisyydessä olevilla edullisuusvyöhykkeillä voisi 
olla 10 ja 15 rakennuspaikkaa (järjestyksessä alue Nyrölään päin, alue Uu-
raisiin päin.) Näitä pitäisi pitää tavoitteena alueilla. Myös maanomistajiin tulisi 
näillä alueilla olla yhteydessä – tärkeintä tämä olisi Nyrölän alueella.  
 
Vesihuolto on otettava huomioon. Toisaalta tuotiin esille, että vesihuoltoon ei 
liittymättömyys ei saisi olla este rakentamiselle, varsinkin mikäli mennään 
kauaksi vesihuoltoverkosta. 
 
Kaupungin omistamat maat tulisi myös huomioida ja niitä tulisi aktiivisesti 
markkinoida alueella. 
 
Kuikan kylätuntijat keskustelivat mahdollisen osayleiskaavan ja rakentami-
sen edullisuusvyöhykkeen rajauksesta. Erityisesti toivottiin osayleiskaava-
alueen rajauksen ulottamista enemmän Jyväskylään päin. Kylätuntijat arvioi-
vat tulevaisuuden rakentamisen jatkuvan kutakuinkin samanlaisena kuin mitä 
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se on ollut viime vuodet. 20 vuoden aikavälillä se tarkoittaisi noin 40 - 50 
uutta asuintaloa. 
 
Viimeinen kylätuntijatapaaminen järjestettiin 14.3.2016 Kuikassa, jossa esi-
teltiin kyläselvitysraportin luonnosta ja kyläselvityksen alustavia karttoja. Ko-
kouksessa jakauduttiin kahteen ryhmään, ryhmä Kuikka ja ryhmä Nyrölä. 
Kokoukseen osallistuneille oli lähetetty Kyläselvitysraportin luonnos ja kartta 
etukäteen tutustuttavaksi. Kartassa oli esitetty edullisuusvyöhykerajaukset, 
niiden kriteerit ja rakentamisen määrän mitoitukset. 
 
Kuikan ryhmässä esiin tullutta: 
 
Kuikan ryhmässä käytiin esitettyjen rajausten laajuutta sekä näille alueille 
ehdotettuja rakentamismääriä. Toisena isona asiana oli keskustelu yleiskaa-
van tarpeellisuudesta Kuikan keskeisellä kyläalueella.  
 
Kuikan keskeisen kyläalueen osalta koettiin, että rajatulle alueelle esitetty 
rakentamisen määrä (35 kpl uusia rakennuksia) ei ole realistinen. Esimerkik-
si huonon maaperän, peltojen, mahdollisten maisemaselvityksessä esitetty-
jen ”virkistysmetsien” sekä kantatilatarkasteluun pohjautuva maanomistajien 
tasapuolinen kohtelu rajaisivat merkittävästi rakentamiseen soveltuvia aluei-
ta. Toisaalta kaikki maanomistajat eivät kuitenkaan ole halukkaita myymään 
maita rakennuspaikoiksi, jolloin rakentamiseen sinänsä soveltuvat alueet 
eivät käytännössä toteudu uusina rakennuspaikkoina. Lisäksi alueen sisällä 
on aiemmin annettu kielteisiä suunnittelutarveratkaisuja sinänsä rakentamis-
kelpoisille paikoille. Kuikan keskeisen kyläalueen rajauksen toivottiin laaje-
nevan osittain muiden rajattujen alueiden puolelle.  
 
Rajattujen alueiden välimaastoon jäävät alueet herättivät ihmetystä: kuulu-
vatko nämä kumpaankaan. 
 
Hyvänä tonttikokona pidettiin pääosin noin 3000 m2, ja 4000 m2 koko voisi 
tuottaa vähän väljempää rakentamista. Toisaalta tähän toivottiin myös jous-
toa tilanteen mukaan esimerkiksi jos tontin koko ei käytännön syistä voi olla 
enempää kuin 2500 m2. Haasteena on noudattaa tasapuolisuutta sen suh-
teen, milloin joustoa voidaan noudattaa. 
 
Kylätuntijat pohtivat kyläselvityksen ja yleiskaavoituksen etuja ja huonoja 
puolia. Kylätuntijat pitivät kyläselvitystä mahdollisesti riittävänä tapana, vaik-

ka se soveltuu pienemmälle rakentamispaineelle, rakentamispaikkoja ei 
osoiteta kovin tarkasti (maanomistajalla ei tiedä etukäteen varmasti, saako 
tietylle alueelle luvan) ja mahdollisten rakennuspaikkojen määrä per maan-
omistaja jää pienemmäksi. Toisaalta kyläselvityksen perusteella suunnittelu-
tarveratkaisuja voidaan myöntää heti selvityksen valmistuttua ja rakentami-
seen soveltuvia ja rakentamiseen soveltumattomia paikkoja ei tarvitse löydä 
lukkoon. 
 
Pohdittiin, olisiko mahdollista, että sellainen, joka ei halua myydä tavallaan 
luopuisi omasta ”osuudestaan” sellaisen hyväksi, jolla myyntihalukkuutta on 
(ja joka on ”ylittänyt” rakentamispaikkojen määrän). Miten tämä on kuiten-
kaan kyläselvityksen puitteissa mahdollista tehdä (mihin tällainen oikeuden 
luovutus kirjattaisiin ylös)? 
 
 
Nyrölän ryhmässä esiin tullutta: 
 
Keskeisen kyläalueen rajausta pidettiin liian ahtaana. Rakentamisen määrä 
(16) arvioitiin oikeansuuntaiseksi mutta tyhjillään olevien tai lomakäytössä 
olevien talojen ja tilojen saamista asuinkäyttöön ei uskottu tapahtuvan siinä 
määrin (8kpl), kuin (selvityksessä) esitetään. Realistiseksi vanhojen raken-
nusten asuinkäyttöön saatava määrä arvioitiin 2-3 kpl. Vanhojen paikkojen 
myyntiä hidastaa mm. niiden käyttö loma-asuntoina, jolloin niillä on käyttöar-
voa. Tämä vaikuttaa omistajien myyntihalukkuuteen ja tilojen hintaan. Koko-
naan uusien rakennusten määrää pitäisi vastaavasti nostaa.  
 
Kartasta: Arvioitiin, ettei järkevällä rakennustiheydellä keskeiseksi merkitylle 
kyläalueelle mahdu 16 rakennusta. Kylärajausta olisi laajennettava Höytiän 
suuntaan, jonne on vastikään myönnetty rakennuslupa. Lisäksi rajausta voisi 
”paksuntaa” kyläalueen kohdalla itään päin. Alustavista rakennuspaikka-
hahmotelmista todettiin, että joillain kohdin rakentamista on liian tiheästi. 
Yksi paikka oli merkitty maastollisesti hankalaan paikkaan. 
 
Kylätuntijat totesivat, etteivät koe sitä erityisen haitalliseksi, mikäli maan-
omistajien tasapuolisesta kohtelusta poiketaan perustelluista syistä. Tällai-
nen voi olla tilan sijainti keskeisellä kyläalueella, jossa rakentamista voi olla 
hieman tiiviimmin. Tämä vaikka tilasta olisi vuosien varrella lohkottu asuin-
paikkoja useampiakin. Ongelmalliseksi arvioitiin ennemminkin sitä, ettei ra-
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kennuspaikkoja myydä ollenkaan vaikka sijainti olisi hyvä. Keskusteltiin 
maan myyntihinnoista. Arvioitiin, että rakennuspaikkojen myyntiä hidastaa 
verraten korkeat pyyntihinnat. Pohdittiin, olisiko mahdollista, että sellainen, 
joka ei halua myydä tavallaan luopuisi omasta ”osuudestaan” sellaisen hy-
väksi, jolla myyntihalukkuutta on (ja joka on ”ylittänyt” rakentamispaikkojen 
määrän). 
 

 
Kylätuntijoille 16.3.2016 esitelty kartta. 
 
 
Palautekysely 
 
Viimeisessä kyläillassa Kuikan kylätalolla jaettiin paikalla olleille palaute-
kysely, jossa kysyttiin kuinka hyvin kyläselvityksen sisältöä tunnetaan, miten 
on osallistunut kyläselvitystyöhön, kuinka tyytyväisiä kyläselvityksen lopputu-

lokseen ollaan ja kuinka tyytyväisiä osallistumismahdollisuuksiin oltiin. Kyse-
lyn lopuksi oli varattu tilaa vapaalle sanalle. 
 

 
Lukumääräiset arviot vastauksissa. Arvosteluasteikko 1-5. 
 
Palautetta: 
 
- Haluan vielä keskustella asiasta. 
- Kuuluksi tulemisen tunne? 
- Asiaa selvitelty monipuolisesti ja tiedotus hyvää. 
- Onko selvitys vielä valmis? 
- Vaikuttamisen mahdollisuus… ehkä? 
- Kuulostaa siltä, että ei kyläläisten sanalla ja toiveilla taida olla mitään merki-
tystä päätöksiä tehtäessä 
- Maisemaselvitys olisi pitänyt tehdä loppuvaiheessa. Näiden nauha-alueiden 
ulkopuolinen alue huolestuttaa. Huolehtikaa rinkuloiden suuri ulkopuolinen 
alue. 
- Hieno, mutta poikkeuksellista, että virkamiehet ovat kiinnostuneita ihmisis-
tä. Projekti on edennyt positiivisesti. Toivottavasti positiivisuus jatkuu käy-
tännön toimissa! :) 
- Rakentamisalue oli saanut olla laajempi Kuikan alueella varsinkin Uuraisten 
suuntaan, vaikka sillä 3000 m2 tonttikokoehdolla. 
- Tätä selvitystä on odotettu, jotta Kuikkaan olisi matalampi kynnys saada 
lupia. Tilaisuuksia oli hyvin ja "kyläasiantuntijoiden" osallistaminen oli hyvä. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Rakentamisen mahdollistaminen kylien keskeisille alueille sekä niiden ulko-
puolelle nähdään kyliä ja niiden elinkelpoisuutta tukevana. Rakentamista 
vastustetaan, sillä kyliin halutaan muuttaa (ja rakentaa) siksi, että naapuri on 
riittävän kaukana, on oma rauha. Kauemmaksi keskeiseltä kyläalueelta ja/tai 
tienvarresta saisi kaikkien mielestä rakentaa mutta se olisi taas ongelmallista 
kylä- (ja yhdyskunta)rakenteen kannalta. 

Maanomistajien tasapuolinen kohtelu nähdään tärkeäksi. Kuitenkin toiset 
paikat soiden ympäröimissä kylissä ovat parempia rakennuspaikkoja sekä 
rakentamisen että kylärakenteen (ja yhdyskuntarakenteen) kannalta. Kylissä 
tunnistetaan, että kylän kehittymisen kannalta olisi järkevää ”lohkoa tontteja” 
joillain alueilla muita enemmän. Tasapuolisuuden periaatteesta voitaisiin 
joustaakin.  

Maanmyyntihalukkuus vaihtelee. Mitä kylän kehittämisen kannalta merkitsee 
se, että kylän keskeisellä paikalla olevien maiden omistajalle merkitään 
osayleiskaavaan kaavan mitoitukseen vaikuttavia rakennuspaikkoja, joita 
maanomistaja ei syystä tai toisesta myy?  

Maan (korkea) hinta nähdään ongelmallisena tekijänä. Siihen vaikuttavat 
monet syyt. Kasvukeskuksissa asuvat perikuntien jäsenet haluavat omista-
mistaan tiloista ja pelloista käyvän hinnan. Jos ei ole (pakottavaa) tarvetta 
myydä, pysyy hinta korkeana. Tämä heikentää kylissä hyvillä perinteisillä 
paikoilla sijaitsevien tilojen ja talojen kysyntää. Kun monet perikuntien omis-
tamista vanhoista asuinpaikoista ovat lomakäytössä, niillä on käyttöarvoa. 
Vanhoihin asuinpaikkoihin liittyy myös tunnearvoja. Pahimmillaan talot vähi-
tellen rappeutuvat menettäen käyttöarvonsa, taloudellisen sekä kulttuurihis-
toriallisen arvonsa.  

Kylien keskeisille alueille voidaan määritellä rakentamisen maksimimäärät 
tietylle ajanjaksolle. Mitä sen jälkeen? Mihin kylä laajenee? Voidaanko vielä 
tiivistää? Miten säilytetään tasapaino keskeisillä kyläalueilla rakentamisen 
kanssa niin, että kylämiljöö säilyy ja suurin osa kyläläisistä on tyytyväisiä 
asumisen rauhaan ja mahdollinen naapurisopu säilyy? Onko kylissä mahdol-
lista säilyttää kylärakenne kaikille kyläläisille mieluisana ilman osayleiskaa-
voitusta, jossa mahdolliset ristiriidat (demokraattisesti) ratkotaan? Demo-
kraattisessa päätöksenteossakin on ongelmansa, sillä laajassa kunnassa 

mahdollisen kaavan hyväksymiseen osallistuvat sellaisetkin päättäjät, joilla ei 
ole henkilökohtaista sidettä tai mielenkiintoa kyliin.  

Kaavoituksen ja kyläselvitysten laatimisen sekä kylien tulevaisuuden kannal-
ta oleellista olisi tietää, rakennetaanko niihin enää ylipäätään. Mikä on tuleva 
rakennuspaine, onko kysyntää? Maaseudun rakentamispaine on Jyväsky-
lässä ja muuallakin vähentynyt. Kaavoitettujen alueiden ulkopuolelle maa-
seutualueille on luvitettu viime vuosina vähän uusia asuinrakennuksia. Ha-
luavatko nuoret sitoa yhä vähemmän käytettävissä olevia tuloja asumiseen 
ja maahan keskustaajamien ulkopuolella? Miten lainanantajat tähän suhtau-
tuvat? Kaupunkien keskusta-asumisen suosio on ollut nousussa.  

Kylissä uskotaan maaseutuasumisella olevan tulevaisuudessa kysyntää mut-
ta sen ei uskota olevan erityisen voimakasta. Tähän olettamukseen kannat-
taa suunnittelun pohjautua. 

Kyläselvityksen päätavoite oli selvittää kylien osayleiskaavoituksen tarve ja 
kaavassa ratkaistavat kysymykset ja kaavan rajaus. Kyläselvitystyön aikana 
selvitettiin kylien elinkeinomahdollisuuksia ja heräteltiin kyläläisten tietoisuut-
ta kylän mahdollisuuksista ja kyläläisten halukkuutta yhteistyöhön. Kyläselvi-
tystyön tuloksena syntyi yhteinen käsitys kullekin kylälle sopivasta maankäy-
tönsuunnittelun muodosta.  

 

Kuikka 2030 
Kuikassa osayleiskaavan laatimista ei aloiteta viiden vuoden seuranta-
aikana vuosina 2016 - 2020. Asuinrakentaminen on ollut Kuikassa vuositu-
hannen alkuvuosina verraten korkealla tasolla mutta heikentynyt vuonna 
2008 alkaneen taloustaantuman myötä.  

Mennyt ei kerro tulevasta ja suhdanteita on vaikea ennustaa. Kuikassa on 
seurattava kysynnän kehittymistä. Kaavan laatimisen tarve arvioidaan uudel-
leen seurantajakson loppupuolella. Mikäli tonttien kysyntä ja rakentaminen 
vilkastuvat oleellisesti, voi osayleiskaavan laatiminen Kuikan keskeiselle ky-
läalueelle olla tarpeellista, jotta maanomistajien tasapuolinen kohtelu, kes-
keiset luonto- ja kulttuuriarvot sekä liikenteelliset kysymykset turvataan.  

Keskeiselle kyläalueelle voidaan kyläselvityksen mitoituksen mukaan raken-
taa ilman osayleiskaavaa seuraavan 15 vuoden aikana 35 omakotitaloa talo-
usrakennuksineen ja pihapiireineen. Mikäli jakson alkuvuosien 2016 - 2020 
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aikana tästä määrästä rakennetaan yli puolet (18), on osayleiskaavan laati-
mistarve arvioitava uudelleen.  

 
Nyrölä ja Sikomäki 
Nyrölän keskeiselle kyläalueelle ja Sikomäen alueelle ei aikajaksolla 2016 - 
2030 laadita osayleiskaavaa elleivät olosuhteet (rakennuspaine, lainsäädän-
tö) todella muutu. Nyrölässä ja Sikomäessä rakentamispaine on ollut jo vuo-
situhannen alusta alkaen vähäistä. Kylärakenteen eheyttämisen ja tiivistämi-
sen sekä asumis- ja viihtymisväljyyden turvaamisen ristiriita sekä maanomis-
tajien tasapuolinen kohtelu ovat ratkaistavissa noudattamalla tämän kyläsel-
vityksen kriteerejä.  

Kyläkyselyn mukaan Nyrölässä olisi halukkuutta osayleiskaavan käynnistä-
miseen. Kaavan laatiminen, kuten kyläselvitys on, olisi satsaus kylän kehit-
tämiseen. Omat ja yhteiset intressit aktivoivat ihmisiä. Kaavaprosessi, kuten 
myös kyläselvitys, lisää aktiivisuutta, osallistumista sekä keskinäistä keskus-
telua.  

Osayleiskaavaprosessin aloittaminen Nyrölässä ei nykytilanteessa kaavan 
vaikuttavuuteen suhteutettuna ole järkevää. Alueen rakennuspaine on ollut ja 
tullee pysymään verraten vähäisenä. Viime vuosina keskeiselle kyläalueelle 
on rakennettu alle yksi talo vuodessa eikä suunnittelutarvehakemuksia ole 
juuri ollut. Nyrölässä ei ole sellaisia luonto-arvoja, joiden suojelu vaatisi tur-
vakseen kaavan. Maisema- ja kulttuuriarvojen säilyttämisen ja kehittämisen 
turvaa kyläselvityksen kyläselvityskartta ja liitekartat.  

Mahdolliset rakennusluvat voidaan myöntää suunnittelutarveharkinnan kaut-
ta, jossa lupaharkinta ja vaikutusten arviointi perustuu osaltaan kyläselvityk-
seen ja sen liitekarttoihin. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu säilyy jat-
kossakin suunnittelutarveharkinnan kriteerinä.  

Nyrölän kyläalueella rakentamista on ohjattava maisemallisesti sopiville alu-
eille olemassa olevan kunnallistekniikan ääreen (Kuikan vesiosuuskunnan 
toiminta-alue). Nyrölässä on tärkeää suojella tärkeimpiä vanhoja peltoalueita 
ja vanhojen maatalojen pihapiirejä niihin sopimattomalta uudisrakentamiselta 
ja mahdollistaa kaukonäkymien säilyminen ja uusien avaaminen. Näin kylä-
läisten tärkeänä pitämä maaseutumiljöö ja näkymät säilyvät ja kehittyvät 
suotuisasti ja asumisen rauha säilyy. 

 

Nyrölän koulu ja tiestö 

Kaavoituksella mahdollistetaan mutta ei aina voida määrätä asioita. Nyrölän 
koulun säilyminen tai tiestön kunnostus eivät ole kiinni kaavoista tai kyläsel-
vityksistä ja kaavaan merkityistä rakennuspaikoista ja palveluista. Koulun 
jatko ratkaistaan laajemman koko kaupunkia koskevan kouluverkkosuunnit-
telun ja demokraattisen päätöksenteon yhteydessä. Tiestön kunnosta vastaa 
Keski-Suomen ELY-keskus. 

 

 
Kukkia Sikomäestä. 
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8.   EDULLISUUSVYÖHYKKEET JA MITOITUS 
 

Kuikan ja Nyrölän keskeisten kyläalueiden ja Sikomäen sekä Kuikan keskei-
sen kyläalueen ulkopuolisten nauha-alueiden (rakentamisen) edullisuus-
vyöhykkeiden rajaukset EV1-EV4 sekä Kuikan Uuraisten suunnan kylänauha 
R perustuvat yhteisiin kriteereihin ja tekijöihin, joita ovat: 

 
- Kuikan vesiosuuskunnan toiminta-alue 
- Kaupungin tai valtion hoitama tie (Tikkakoskentie, Kuikantie, Sikomä-

entie, Nyröläntie) 
- Etäisyys kaupungin tai valtion hoitamalle tielle alle 1 km 
- Maisemaselvityksen rakentamisen maisemalliset suositukset 
- Kuikassa etäisyys Tikkakosken kouluihin alle 3,5 km ja kevyenliiken-

teenväylät 
 

Rajausten ulkopuolelle jäävät rakentamiselle epäedulliset alueet tai muuten 
rajoitetun maankäytön alueet: 
 

- Luontoarvot: direktiivilaji liito-orava, Natura-alue ja muut arvokkaat 
luontokohteet 

- Maaperäolosuhteet rakentamisen kannalta alustavasti arvioiden hei-
kot: suo, soistuma, kosteikot 

- Järvet ja lammet sekä niiden lähialueet 
- Maisema- ja kulttuurihistorialliset arvot: vanhat maatilat, pellot pää-

osin, maisemalliset puuryhmät, näkymät 
- Puolustusvoimien omistama alue 

 
 
Keskeisillä kyläalueilla, Kuikassa sekä Nyrölässä ja kylänauha-alueilla Siko-
mäessä ja Kuikan keskeisen kyläalueen ulkopuolella rakentamisen luonne 
on jokaisella erilainen, koska alueet ovat erilaisia ja olosuhteet (rakentamis-
paine, rakentaminen, elinkeinot, sijainti kunnassa, luonto-olosuhteet, maise-
ma, etäisyys palveluihin, etäisyys kouluun ja työpaikkoihin, liikenneolosuh-
teet) poikkeavat niissä toisistaan. Yhteistä niille on vesiosuuskunta. Uudisra-
kentamiseen soveliaimmat rajatut alueet eli rakentamisen edullisuusvyöhyk-
keet on osoitettu kyläselvityskartalle nykyisen asutuksen ympäristöön, ole-
massa olevan kunnallistekniikan ja teiden varsille.  

NYRÖLÄN KYLÄN KESKEINEN KYLÄALUE JA SIKOMÄKI 
Nyrölän kyläkoulun toiminta päättyi kyläselvityksen laatimisen aikana. Siten 
Nyrölän kyläalueen suunnittelukriteeri, kävelyetäisyys kouluun, menetti mer-
kityksensä. Tieverkosto ja asumisen etäisyys Sikomäentiehen ja Nyrölän-
tiehen saivat enemmän painoarvoa.  

Nyrölän keskeisellä kyläalueella on ympäristössään selkeämpi asumisen 
tihentymä ja on erotettavissa muusta ”löyhemmästä” kyläalueesta. Keskeistä 
kyläaluetta tulee kehittää ja sen ominaispiirteitä suojella. Keskeisellä kylä-
alueella oli v. 2016 yhteensä 38 asuttua rakennusta. Niiden lisäksi on asu-
mattomia tai lomakäytössä olevia rakennuksia. Sikomäentien ja Nyröläntien 
risteyksen asuinkeskittymässä asuttujen päärakennusten etäisyys toisistaan 
rakennusten keskeltä keskelle mitattuna on keskimäärin 75 – 80 metriä. Ta-
vallinen asuinrakennusten välinen etäisyys on Nyrölän keskeisellä kyläalu-
eella jopa yli 100 metriä.  

 
Rakentamisen kriteerit seuraavan 15 vuoden aikana (v. 2016 - 2030) 
Nyrölän edullisuusvyöhykealueella EV1: 
EV1 -alueella voidaan rakentaa seuraavan 15 vuoden aikana uusia asuin-
omakotitaloja talousrakennuksineen ja pihapiireineen. Tavoitteellinen raken-
tamisen määrä on keskimäärin yksi uudisrakennus vuodessa.  

Varsinkin Nyrölän koulukiinteistölle ja sen lähiympäristöön voidaan rakentaa 
selvästi muuta keskeistä kyläaluetta tiiviimpiä asuinkeskittymiä, jotka voivat 
olla rivitaloja tai muita moniasuntoisia asuinrakennuksia tai rakennusryhmiä. 
Ei kuitenkaan yli kaksikerroksisia taloja. 

Rakennuspaikkoina tulee suosia kyläselvityskartassa esitettyjä maisemalli-
sesti rakentamiselle soveltuvia osa-alueita. Nyrölän keskeisen kyläalueen 
rakentamisen edullisuusvyöhykkeellä EV1 uuden rakennuspaikan tulee olla 
pinta-alaltaan vähintään 2000 m2. Uusi asuinrakennus tai uudistaessa van-
haa rakennusta uutta vastaavaksi, tulee rakennus liittää Kuikan vesiosuus-
kunnan verkostoon.  

Uusien asuinpäärakennusten tulee sijoittua vähintään 75 metrin päähän 
olemassa olevista asuinpäärakennuksista rakennusten keskipisteistä mitat-
tuna. Etäisyysvaatimus ei koske tilannetta, jossa vanha asuinrakennus uu-
distetaan tai puretaan ja tilalle rakennetaan uusi, eikä Nyrölän koulun kiin-



34 
 

teistön tiiviimpää aluetta. Talousrakennukset voivat edellisestä poiketen olla 
vähimmäisetäisyyttä lähempänä toisia päärakennuksia ja talousrakennuksia. 

Vaikutusten arviointia Nyrölän osalta:  
Nyrölän keskeiselle kyläalueelle voidaan rakentaa uusia asuinrakennuksia 
menettämättä sen tärkeitä ominaisuuksia: asumisen rauhaa, tilaa ja pel-
tonäkymiä. Uutta rakentamista voidaan sijoittaa oleville tiiviimmille kyläalueil-
le ja ennen kaikkea koulukiinteistön alueelle ja sen lähialueelle. Noudatta-
malla vähimmäisetäisyyssuositusta (75 m), rakentamisen määrä ei käytän-
nössä voi kasvaa liiaksi seuraavan 15 vuoden aikana.  

Pienehkö tonttikoko 2000 m2 antaa mahdollisuuden joustavaan suunnitte-
luun ja hinnoitteluun. Vaarana on, että uusien ”tonttien” väliin jää metsäsaa-
rekkeita, joiden hoitaminen voi olla maaseudun kirjoittamattomien käyttäyty-
missääntöjen valossa käytännössä vaikeaa ja ne voivat olla alttiita myrskytu-
hoille. 

Nyrölään voisi muuttaa seuraavan 15 vuoden aikana 40 - 60 uutta asukasta, 
joista merkittävä osa voikin lapsiperheiden sijaan olla vanhempaa aktiivivä-
estöä ns. senioreja. Koulukiinteistö on kylän toiminnallinen ja henkinen kes-
kipiste jatkossakin. Koululla on yhteistiloja ja toimiva keittiö.  

Turvallista ja rauhallista elinympäristöä lapsilleen haluavat voivat rakentaa 
kylään ja/tai muuttaa olemassa olevaan (kunnostettuun) taloon. Kyläselvityk-
sen etäisyyskriteerin noudattaminen turvaa sen, ettei naapuri rakenna aivan 
viereen.  

Nyrölän koulupalvelut ovat Tikkakoskella kyläkoulun lakkauttamisen jälkeen. 
Koulumatkat taittuvat bussikuljetuksin, jotka kulkevat Nyröläntietä ja Sikomä-
entietä. Bussit voivat pysähtyä joustavasti melkein mihin vain. Tarvittaessa 
vanhemmat voivat myös kuljettaa lapsiaan kouluihin. Etäopetusmahdolli-
suuksien kehittymisen myötä voi koulupalvelujen suhteen jossain tulevaisuu-
dessa syntyä uusia mahdollisuuksia. Myös yksityisten koulujen perustaminen 
on mahdollista. 

Nyrölän alueen luonto- ja maisema-arvot säilyvät. Rakentaminen ei niitä uh-
kaa mutta metsien käsittely voi sen tehdä. 

Nyrölän alueen liikennemäärät eivät lisäänny merkittävästi mahdollisen uu-
den rakentamisen johdosta. Raskasta liikennettä tulee vähän lisää kouluvuo-
rojen tihentyessä. Myös metsäteollisuuden kuljetukset voivat lähivuosina 
lisääntyä. 

Rakentamisen kriteerit seuraavan 15 vuoden aikana (v. 2016 - 2030) 
Sikomäen edullisuusvyöhykealueella EV2: 
Lampien ranta-alueet on jätetty edullisuusvyöhykerajauksen ulkopuolelle. 
Ranta-alueiden asuin- ja lomarakentamista ohjaa Jyväskylän kaupungin 
yleiskaava ja rakennusjärjestys sekä muut ranta-alueiden loma- ja asuinra-
kentamista ohjaavat säädökset. 

EV2 -alueelle voidaan alueen maisema- ja luontoarvoja vaarantamatta ra-
kentaa, kunhan rakennuspaikkoina suositaan kyläselvityskartassa esitettyjä 
maisemallisesti rakentamiselle soveltuvia osa-alueita. Maisemallisesti arvok-
kaiden alueiden lähituntumaan rakentamisessa on käytettävä erityistä har-
kintaa. Edullisuusvyöhykkeellä on myös muunlaisia rakennuspaikkoja. 

Sikomäen kylänauha-alueella rakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vähin-
tään 3000 m2. Uusi asuinrakennus tai uudistaessa vanhaa rakennusta uutta 
vastaavaksi, tulee rakennus liittää Kuikan vesiosuuskunnan verkostoon. 

Uusien asuinpäärakennusten tulee sijoittua vähintään 100 metrin päähän 
olemassa olevista asuinpäärakennuksista ja suunnittelutilanteessa (suunnit-
teilla enemmän kuin yksi rakennus samaan aikaan) toisistaan mitattuna ra-
kennusten keskipisteestä. Tämä ei koske tilannetta, jossa vanha asuinra-
kennus uudistetaan tai puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Talousrakennuk-
set voivat olla vähimmäisetäisyyttä lähempänä toisia päärakennuksia ja talo-
usrakennuksia. 

 

Vaikutusten arviointia: 

Sikomäen alue on laaja, joten maltillinen uudisrakentaminen ei vaikuttaisi 
paljoakaan alueen kokonaisilmeeseen, kunhan uusien rakennuspaikkojen 
maisemalliset tekijät otetaan huomioon. Sikomäen tärkeimmät maisemalli-
sesti arvokkaimmat alueet ovat edullisuusvyöhykkeen ulkopuolella.  

Alueelta on Tikkakoskelle lyhyempi matka kuin Nyrölästä. Nauhamaisen alu-
een koulukyyditys on verrattain helppo hoitaa ja kun (uusi) asutus pysyy lä-
hellä pääväylää, on lasten ja nuorten kulkumukavuus koulukyytireitille koh-
tuullinen. 

Sikomäen alueen liikennemäärät eivät lisäänny nimeksikään mahdollisen 
uuden rakentamisen johdosta. Raskasta liikennettä tulee lisää kouluvuorojen 
tihentyessä. Myös metsäteollisuuden kuljetukset voivat lähivuosina lisääntyä. 
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KUIKAN KESKEINEN KYLÄALUE JA SEN LÄHIALUEET 
Vaikka Kuikan kylän keskeinen alue sijoittuu Tikkakosken taajaman lähialu-
eelle, ei se ole tiiviisti rakennettu, jos sitä vertaa Puuppolaan. Tiivistämisen 
varaa on Tikkakoskentien ja Kuikantien risteysalueella ja jonkin verran Tik-
kakoskentien varressa. Maisemaselvityksen mukaan risteysalue ja Kuikan-
tien eteläpuoleinen alue olisivat omiaan uudelle rakentamiselle.  

Kuikan edullisuusvyöhykkeeseen vaikuttaa etäisyys Tikkakosken keskustaan 
ja sen palveluihin, erityisesti kouluun. Ränssin kievari ja Sikomäentien risteys 
ovat Kuikan keskeisen kyläalueen ääripäät. 

Kuikan keskeisen kyläalueen ulkopuolinen alue Jyväskylän suunnassa rau-
hoitetaan uudelta asuinrakentamiselta. Alueen maankäyttö ratkaistaan Tik-
kakosken taajaman tarkemman suunnittelun yhteydessä, sillä kyseinen alue 
on aluekeskuksen varteenotettava laajenemissuunta. Pohjoisessa Tikkakos-
ken aluekeskuksen laajeneminen ei lentokentän takia ole mahdollista ja län-
nessä vastaan tulee pohjavesialueet sekä nelostie, idässä vastassa on puo-
lustusvoimain alue. Jyväskylän kaupungin yleiskaavassa laajeneminen on 
esitetty yhdyskuntarakenteen laajenemismerkinnällä. 

Seuraavat viisi vuotta (v. 2016 - 2020) rakentamista Kuikan keskeisellä kylä-
alueella ja sen lähialueilla ohjataan suunnittelutarveratkaisuilla. Suunnittelu-
tarveharkinnan yhtenä työkaluna on tämä kyläselvitys. 

 
Rakentamisen enimmäismäärä ja rakentamisen kriteerit seuraavan 15 
vuoden aikana (v. 2016 – 2030) Kuikan edullisuusvyöhykealueella EV4: 
EV4-alueella uudisrakentamisen tavoitemitoitus seuraavan 15 vuoden aika-
na on 35 uutta omakotitaloa talousrakennuksineen ja pihapiireineen.  

Mikäli vuosien 2016 - 2020 aikana rakentamisen edullisuusvyöhykkeen mi-
toituksesta rakennetaan yli puolet (18), on osayleiskaavan laatimista harkit-
tava uudelleen erityisesti keskeisellä kyläalueella ja niillä alueilla joilla on 
muuta syytä maankäytön ohjaamiseen, luontoarvojen sekä maisema-arvojen 
turvaamiseen.  

EV4-alueella uusien asuinpäärakennusten tulee pääsääntöisesti sijoittua 
vähintään 50 metrin päähän olemassa olevista asuinpäärakennuksista ra-
kennuksen keskipisteestä mitattuna. Tämä ei koske tilannetta, jossa vanha 

asuinrakennus uudistetaan tai puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Kaikkien 
uusien asuinpaikkojen tulee liittyä Kuikan vesiosuuskuntaan.  

EV4-alueella Kuikantien eteläpuolella kokonaan uusissa vuonna 2016 ja sen 
jälkeen suunnitelluissa ja toteutettavissa yli kolmen asuinrakennuksen asuin-
tihentymissä rakennusten keskinäinen etäisyys voi olla alle 50 metriä. Kaik-
kien uusien asuinpaikkojen tulee liittyä Kuikan vesiosuuskuntaan ja liittymät 
yleiselle tielle tulee järjestää keskitetysti. 

EV4-alueella uuden rakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vähintään 2000 
m2. Uusi asuinrakennus tai uudistaessa vanhaa rakennusta uutta vastaavak-
si, tulee rakennus liittää Kuikan vesiosuuskunnan verkostoon. 

Kuikan keskeisellä kyläalueella uuden rakentamisen tulee sopeutua olemas-
sa olevaan rakennettuun ympäristöön ja rakennusten julkisivuissa tulee suo-
sia maalattua puuta. Rakennuksia korjattaessa ennen vuotta 1960 rakenne-
tuissa rakennuksissa tulee pyrkiä säilyttämään niiden alkuperäinen ulkonai-
nen arkkitehtuuri. 

Suunnittelutarveharkinnassa on erityisesti huomioitava Hytösenpolun varsi ja 
sen kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen.  

 

Vaikutusten arviointia: 

Kuikan keskeisen kyläalueen taajamarakenne voi täydentyä ja eheytyä jois-
sain kohdin paljon. Kuikantien eteläpuolelle voi metsän raivauksen ja uuden 
rakentamisen ansiosta avautua uusia näkymiä. Hytösenpolun maisema-arvot 
säilyvät noudatettaessa kyläselvityksen edullisuusvyöhykerajausta ja mai-
semaselvityksen suosituksia. Kuikan aluerakenne ei tiivisty niin, että asumi-
sen mukavuus ja rauha kärsisivät merkittävästi.  

Kaikki uusi asuminen on liitettävä Kuikan vesiosuuskunnan verkostoon. 

Alueen liikennemäärät eivät kasvaisi merkittävästi, koska uusia talouksia 
tulisi enimmillään 35 kappaletta.  

EV4:n alueelta koululaiset voivat kulkea turvallisia reittejä Tikkakosken kou-
lupalveluihin. Kuikan keskeiseltä kyläalueelta on kohtuullisen helppoa kulkea 
Tikkakoskelle polkupyörällä ja jopa jalan. 
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Kuikantietä kulkevilla pitkänmatkan busseilla pääsee kaupungin keskustaan 
ja Uuraisten suuntaan muutaman kerran päivässä. Kuikassa voidaan toimia 
yhden jopa henkilöauton varassa. 

Rakentamisen määrää vuoden 2015 jälkeisellä ajalla on seurattava jokaisen 
suunnittelutarveratkaisupäätösharkinnan yhteydessä. 

 
Rakentamisen kriteerit seuraavan 15 vuoden aikana (v. 2016 - 2030) 
Kuikan Nyrölän suunnan edullisuusvyöhykealueella EV3: 
Kuikan asutus on keskittynyt Kuikan keskeisen taajaman alueelle. Tämä 
edullisuusvyöhyke (EV3) on Kuikan kylän keskeisen taajaman tuntumassa 
mutta liian kaukana Tikkakosken koulupalveluista. Vyöhykkeen itäosa on jo 
yli 3,5 km päässä Tikkakosken koulupalveluista ja tuleva rakentaminen myös 
hajauttaisi kylärakennetta. 

Yhdyskuntarakenteen eheänä pitämisen ja Kuikan kylän elinvoimaisena säi-
lyttämisen kannalta järkevää on, että uudisrakentamista ohjataan nykyisen 
asutuksen ympäristöön.   

EV3-alueelle voidaan rakentaa seuraavan 15 vuoden maltillisesti uusia oma-
kotitaloja talousrakennuksineen ja pihapiireineen. Niiden lisäksi saa korjata 
ja uudistaa olemassa olevia asuinrakennuksia. 

Edullisuusvyöhykealueella rakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vähin-
tään 2000 m2. Uusi asuinrakennus tai uudistaessa vanhaa rakennusta uutta 
vastaavaksi, tulee rakennus liittää Kuikan vesiosuuskunnan verkostoon. 

EV3-alueella uusien asuinpäärakennusten tulee sijoittua vähintään 60 metrin 
päähän olemassa olevista asuinpäärakennuksista rakennuksen keskipis-
teestä mitattuna. Tämä ei koske tilannetta, jossa vanha asuinrakennus uu-
distetaan tai puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Kaikkien uusien asuinpaik-
kojen tulee liittyä Kuikan vesiosuuskuntaan. 

 

Vaikutusten arviointia: 

Kuikan keskeisen kyläalueen ulkopuolinen taajamarakenne täydentyy vain 
vähän nykyisestään. Rakenne ei kuitenkaan tiivistyisi niin, että asumisen 
mukavuus ja rauha kärsisivät merkittävästi. 

EV3:n eduksi voi laskea pienille lapsille melko turvallisen kävelyreitin Kuikan-
tien suuntaan ja alueen luonteva liittyminen Sikomäentielle, jossa koulubus-
sikuljetukset kulkevat. 

Edullisuusvyöhyke on rajattu siten, etteivät sen lähellä olevat luontoarvot 
kärsi. Alueelle ei käytännössä vaadittu etäisyyskriteeri huomioiden pysty 
rakentamaan merkittävää määrää uusia asuintaloja. 
 
Jyväskylän kaupungin yleiskaavan mukaisen Kuikan Uuraisten suun-
nan kylänauha-alueen rakentaminen ja erityiskysymykset R: 
R-alueen ongelma asumisen ja suunnittelun kannalta on, että alueelta on 
lähimmilläänkin yli 3,5 km matka Tikkakosken koulupalveluihin. Kun Kuikan-
tie ei ole tällä kohdin pienille lapsille turvallinen kulkea, on pelkkään asumi-
seen perustuvan uudisrakentamisen mahdollistaminen poissuljettu. Alueella 
on annettu 2000-luvulla kielteisiä suunnittelutarveratkaisupäätöksiä eikä ra-
kennuspaikkoja nykyisissäkään olosuhteissa sinne voida esittää.  

Olemassa olevia ja tyhjillään olevia asuinrakennuksia saa korjata, purkaa ja 
rakentaa uudelleen. Uusi asuinrakennus tai uudistaessa huomattavasti van-
haa rakennusta eli uutta vastaavaksi, tulee rakennus liittää Kuikan ve-
siosuuskunnan verkostoon.  

Purettavaksi tarkoitetun rakennuksen täytyy olla oikeasti olemassa ja sillä 
täytyy olla maastossa tunnistettava piha-alue. Vanhoja, ennen 1960-lukua 
rakennettuja rakennuksia tulee mahdollisuuksien mukaan suojella ja säilyttää 
niiden ominaispiirteet rakennuksia korjattaessa. Yli 50 vuotta vanhan raken-
nuksen purkamisen täytyy perustua kuntoarvioon. Vanha nauharakenne Kui-
kantien varressa säilyy ja maisema mahdollisesti koheneekin rakennuksia 
uudistettaessa.  

Kuikantien kevyenliikenteenväylä ei tule jatkumaan Uuraisten suuntaan nä-
köpiirissä olevan tulevaisuuden aikana ainakaan valtion (Keski-Suomen 
ELY-keskus) toimenpitein. Mikäli kevyenliikenteen ja joukkoliikenteen olo-
suhteet tieosuudella Uuraisten suunnasta Sikomäentien risteykseen parane-
vat, voidaan mahdollisiin uudisrakennushankkeisiin suhtautua suunnittelutar-
veharkinnassa myönteisemmin, kunhan etäisyys Tikkakosken koulupalvelui-
hin on korkeintaan 3,5 km. 
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Kuikan ja Nyrölän keskeisten kyläalueiden ja Sikomäen ja Kuikan kylänauhojen 
edullisuusvyöhykerajaukset (mustat katkoviivat) sekä maisemallisesti edullisimmat 
rakentamisvyöhykkeet (punainen ja sininen raidoitus). Tikkakosken myöhemmin 
osayleiskaavoitettava (alustava) alue on merkitty mustalla vinoviivoituksella. 
 
Myöhemmin osayleiskaavoitettavaksi tarkoitettu alue (OYK) 
OYK-alue sijoittuu Tikkakosken taajaman eteläpuolelle. Alue on taajaman 
luonteva laajentumisalue ja todennäköisesti liitettävissä kohtuullisin kustan-
nuksin taajaman infraan. Etäisyys Tikkakosken koulupalveluihin on suurelta 
osalta aluetta alle 3,5 km. Maankäyttö on tällä alueella ratkaistava ensisijai-
sesti osayleiskaavalla. Osayleiskaavan aloittamisajankohdasta ei ole tietoa.  

OYK-alueelle esitettävän uuden asuinrakentamisen katsotaan aiheuttavan 
haittaa tulevalle kaavoitukselle. Sen lisäksi se hajauttaisi Kuikan kyläraken-
netta. Rakentamista alueella ei voi sallia muutoin, kuin rakentamisen perus-
tuessa elinkeinoon. 

Heinonen-nimisen järven rantaan Kuikan kyläkeskuksen tuntumaan sijoittuu 
pienelle alueelle runsaasti loma-asutusta. Loma-asutusta halutaan silloin 
tällöin muuttaa vakinaiseen asumiseen. Heinosen alue on Kuikan keskeisen 
kyläalueen ja edullisuusvyöhykkeen ulkopuolella eikä sinne tule sallia vaki-
naista asumista. Rakentamista alueella ei voi sallia muutoin, kuin rakentami-
sen perustuessa elinkeinoon. 

 

9.   EDULLISUUSVYÖHYKKEIDEN LÄHIALUEET  
 

Kyläselvityksen edullisuusvyöhykerajausten (EV1-EV4) ulkopuolella lupahar-
kinta nojautuu 10.11.2014 hyväksyttyyn Jyväskylän kaupungin yleiskaavan 
periaatteisiin. Odotettavissa tosin on, että näillä alueilla rakentaminen on 
vähäistä. 

Jyväskylän kaupungin yleiskaavan pääkartan 1/7 maaseutuelinkeinojen alu-
eelle voi sijoittua elinkeinoihin liittyvää asumista ja sen lisäksi vähäisessä 
määrin olemassa olevia kyliä täydentävää asumista sekä vapaa-ajan asu-
mista. Vaadittava tilan rakennuspaikan pinta-alan tulee olla rakennusjärjes-
tyksen mukaan vähintään 10 000 m2 eli 1 ha. Olemassa olevia rakennus-
paikkoja voi ylläpitää ja uudistaa. Olemassa olevien kylien täydentäväksi 
asumiseksi voidaan tulkita edullisuusvyöhykkeiden lähialueelle rakentaminen 
sillä edellytyksellä, että se liittyy vesihuoltoverkostoon (Kuikan vesiosuuskun-
ta).  

Lähialueita koskeva huojennus 
Edullisuusvyöhykkeiden lähialueilla tulee suunnitellun rakentamisen täyttää 
seuraavat kriteeritsilloin kun asuminen ei ole elinkeinoon perustuvaa: 

- Rakennuspaikka sijaitsee lähellä kyläselvityskartan edullisuusvyöhy-
kealuetta EV1, EV2, EV3 tai EV4 

- Liittyminen Kuikan vesiosuuskuntaan on käytännössä mahdollista 
- Rakennuspaikka on vähintään 1 ha kokoinen  

Kaikkien edellisten kriteerien täytyttyä rakentamisen voidaan katsoa olevan 
Jyväskylän kaupungin yleiskaavassa tarkoitettua kyliä täydentävää asumista, 
eikä sen tarvitse perustua elinkeinoon. Rakennusluvan edellytykset ratkais-
taan aina suunnittelutarveharkinnan kautta, jossa otetaan huomioon mm. 
maanomistajien tasapuolinen kohtelu turvallinen etäisyys bussikuljetuksella 
järjestettävään koulukyytireittiin tai kouluun. 
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10.   ALUEELLINEN SUUNNITTELUTARVERATKAISU 
 
Valtioneuvosto on esittänyt 22.6.2016 luonnoksen eduskunnalle laiksi maan-
käyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Muutosten tavoitteena on vähentää 
kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvää sääntelyä keventämällä ja selkeyt-
tämällä kaavoitusta ja rakentamista koskevia säännöksiä sekä lisätä raken-
tamismahdollisuuksia. Lakiluonnos on ollut lausuntokierroksella syksyllä 
2016 ja lainsäädäntötyö on ollut kesken vuoden 2016 marraskuussa. 
 
Lakiin ehdotetaan lisättäväksi § 137a. Kunta voisi tehdä alueellisen päätök-
sen rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolosta suunnittelutarve-
alueella. Päätöksen tekeminen edellyttäisi, että alue olisi oikeusvaikutteises-
sa yleiskaavassa osoitettu kyläalueeksi tai muutoin rakentamiseen soveltu-
vaksi alueeksi. Tällä tarkoitettaisiin erilaisia asumiseen, loma-asumiseen, 
palveluihin sekä työhön ja tuotantoon liittyviä yleiskaavan aluevaraus- ja 
kohdemerkintöjä. Esimerkiksi maa- ja metsätalousvaltaisille alueille tai virkis-
tysalueille alueellista päätöstä rakennusluvan erityisistä edellytyksistä ei olisi 
mahdollista tehdä.  
 
Alueellinen suunnittelutarveratkaisu olisi uudenlainen tapa ohjata maaseu-
dun alueiden käyttöä. Kyläyleiskaavoja yleispiirteisempi yleiskaava yhdessä 
alueellisen suunnittelutarveratkaisun kanssa muodostaisi pohjan rakennus-
lupien myöntämiselle. Yleiskaavassa tarkastelteltaisiin alueiden soveltuvuut-
ta rakentamiseen, mutta rakentamisen tarkkaa määrää tai rakennuspaikko-
jen sijaintia ei olisi kuitenkaan tarpeellista esittää. Menettelyn yhteydessä 
tulisi kuitenkin varmistua siitä, että edellytykset maanomistajien tasapuolisel-
le kohtelulle otetaan riittävällä tavalla huomioon.  
 
Alueellista päätöstä ei olisi mahdollista tehdä siten, että rakentaminen johtai-
si merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaisi haitallisia ympäristö- tai muita 
vaikutuksia. Merkittävällä rakentamisella tarkoitettaisiin rakennusten kokoa ja 
lukumäärää. Alueellisella päätöksellä ratkaistavien rakennuspaikkojen 
enimmäismäärä tulisi arvioida tapauskohtaisesti ja huomioida se, milloin alu-
een rakentuminen olisi tarkoituksenmukaisempaa ratkaista asemakaavalla 
tai yksityiskohtaisemmalla maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:n mukaisella 
yleiskaavalla. Alueellinen päätös rakennusluvan erityisistä edellytyksistä olisi 
voimassa määräajan, enintään kymmenen vuotta kerrallaan. 
 

Kuikan EV4-alue alueellisen päätöksen koealueeksi? 
 
Lakiluonnoksessa tarkoitetun alueellisen suunnittelutarveratkaisun kokeile-
minen voisi tulla kyseeseen kyläselvityksen rajatulla EV4-alueella Kuikassa.  
 
Perustelut: 
 
Jyväskylän kaupungin yleiskaava voidaan käsittää lakiluonnoksen tarkoitta-
maksi yleispiirteiseksi yleiskaavaksi. Kyläselvitys toteuttaa yleiskaavan kylä-
alueita ja kylänauhoja koskevaa määräystä, sillä siinä on tarkasteltu alueiden 
soveltuvuutta rakentamiseen (maaperä, maisema, etäisyys olemassa ole-
vaan rakentamiseen, kulttuurihistoria, luontoarvot, sijainti kylärakenteessa).  
 
Rakentamisen alueellinen enimmäismäärä 15 vuoden ajanjaksolle on määri-
telty ja rakentamisen määrän kehittymiseen on otettu kantaa. Yleiskaavan 
käynnistämisen ehto on määritelty rakentamisen määrän ajallisen kehittymi-
sen mukaan. EV4-alueella uudisrakentamisen tavoitemitoitus seuraavan 15 
vuoden aikana on 35 uutta omakotitaloa talousrakennuksineen ja pihapiirei-
neen. Mikäli vuosien 2016 - 2020 aikana rakentamisen edullisuusvyöhyk-
keen mitoituksesta rakennetaan yli puolet (18), on osayleiskaavan laatiminen 
käynnistettävä keskeisellä kyläalueella ja niillä alueilla joilla on muuta syytä 
maankäytön ohjaamiseen, luontoarvojen sekä maisema-arvojen turvaami-
seen.  
 
Kyläselvityksen ohjeistuksia noudattamalla ei syntyisi haitallisia ympäristö-, 
maisema- tai muita vaikutuksia ja maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot 
säilyisivät mikäli rakentamisen enimmäismäärää ajanjaksolla ei ylitetä. 
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Maisemallisesti merkittävä näkymäsuuntaA/R

Potentiaalinen tai kehitettävä taajama- ja maisemakuvaa jäsentävä
näkymäsuunta

Tieosuus, jonka mittakaavan kehittäminen on suositeltavaa esim. erillisen
kevyen liikenteen väylän ja istutusten avulla.

! Kehitettävä risteysalue

_̂ Maakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohdeA/R

_̂ Muu maisemallisesti merkittävä pihapiiri/rakennusryhmä tai rakennuspaikkaA/R

Maisemallisesti ja kyläkuvan kannalta merkittävä reuna ja rajapintaA/R
Maisemallisesti merkittävä näkymäsuuntaA/R
Maisemallisesti merkittävä, eheä metsänreuna.A/R
Maisemallisesti merkittävä tieosuusA/R

Tärkeä virkistysmetsä.A

Maisemallisesti tai taajamakuvallisesti tärkeä metsä.A

Maisematilaa ja maisemakuvaa määrittelevä peltomaisema. Rakentamista
ei suositella.R

Kylämaisemaa rikastuttava pienvesistö ja sen varren kasvillisuusR
Kehitettävä vihervyöhyke

Alue, jonka täydennysrakentaminen kohentaa taajamakuvaa ja joka
soveltuu hyvin alueen maisemallisiin lähtökohtiin.

Rakentamiseen maisemallisesti soveltuva alue. Rakentamisen on
tukeuduttava maisemallisiin lähtökohtiin kuten tieympäristöön,
viljelymaisemaan tai olemassa olevaan rakentamiseen.

Sisältää:
-Maanmittauslaitoksen maastotietokannan 6/2015 aineistoa sekä  peruskarttarasterin aineistoa.
-Museoviraston 6/2015 aineistoa, OIVA ympäristö- ja   paikkatietopalvelun 6/20154 aineistoa © SYKE,
Latauspalvelu LAPIO
-Jyväskylän kaupungin paikkatietoaineistoa.

KUIKAN JA NYRÖLÄN KYLÄSELVITYS
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

MAISEMAN ARVOT JA MAANKÄYTÖN MAISEMALLISET SUOSITUKSET
KUIKAN KYLÄ

1:15 000
23.9.2015

Ramboll Finland Oy

0 400 800 1 200 1 600200
m

A= Maisemakuvan arvoja tai ominaisuuksia, jotka tulisi ottaa rakentamisessa huomioon säilytettävinä
      tai korostettavina teemoina.

R=Maankäyttöä / rakentamista rajoittavia maisemallisia tekijöitä.

MERKINTÖJEN SELITYS
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