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Jämsään!
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muodostettiin
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Jämsä on monimuotoinen kaupunki keskellä
Suomea. Jämsä muodostuu kuudesta taajamasta,
joista Jämsänjoen rannoille levittäytyvä Seppola on
kaupungin keskustaajama ja hallinnollinen keskus.
Luonnonläheinen Jämsä tarjoaa asukkailleen niin
hyvät julkiset ja kaupalliset palvelut kuin monipuoliset harrastusmahdollisuudetkin. Himoksen
laskettelukeskus houkuttelee palveluineen ja
tapahtumineen kaupunkiin runsaasti matkailijoita
ympäri vuoden. Jämsä tunnetaan myös teollisuudestaan. Merkittäviä toimijoita ovat UPM:n Jokilaakson tehtaat sekä Patrian ilmailu- ja komposiittiteollisuus, joiden ympärille on rakentunut paljon
muutakin vireää yritystoimintaa.

Anna-Liisa Juurinen

Kokonaispinta-ala
1 823,90 km²,
josta vesistöjä
252,53 km²
Etäisyyksiä:
Helsinki 223 km
Tampere 92 km
Turku 248 km
Jyväskylä 58 km
Oulu 395 km

elinvoimajohtaja

Asukkaita
(2019)

20 182
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Katso video!

Valoa, lämpöä
ja turvallisuutta
Teollisuuskatu 5, 42100 JÄMSÄ
p. 040 182 0666
www.sahko-aijat.fi
toimisto@sahkoaijat.fi
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Jämsä-Puisto kutsuu kaikenikäisiä
Jämsä-Puisto on koko perheen vehreä vapaa-ajanviettopaikka kaupungin keskustaajamassa. Puisto tarjoaa
mahdollisuuksia monenlaisiin aktiviteetteihin, ja sen
vieressä sijaitseva liikennepuisto on lasten kestosuosikki.
Jämsä-Puiston kehittämiseksi on tehty viime vuosina
suuria investointeja, ja työ jatkuu edelleen.

Kaupungin maauimalassa viihtyvät kaikenikäiset, ja
uimalan alueella sijaitsevat muun muassa beachvolleyja koripallokentät, ulkokuntoilulaitteet, PumpTrackrata sekä liikuntahalli.

Palveluiden pariin ja viihtymään
Keskuskatu on Jämsän kaupungin sydän ja kaupallinen
keskus, jonka varrelta löytyy paljon monenlaisia palveluita.
Keskuskatu saneerattiin kesällä 2019, ja samalla sen
turvallisuus ja viihtyisyys kohenivat. Lisäksi kadun
esteettömyyttä parannettiin.
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Keskuskadulle on siirtymässä myös uusi pääkirjasto.
Kirjaston ja sen yhteydessä toimivan nuorisotilan
on tarkoitus avata ovensa Forum-kauppakeskuksen
tiloissa.

Elämyksiä joen varrella
Jämsänjoki virtaa kaupungin keskustan läpi aina Päijänteelle asti. Jokimaisemissa pääsee nauttimaan luonnosta
ja liikkumaan ympäri vuoden niin jalan, suksilla tai
pyörällä kuin jokeakin pitkin.
Jämsänjoen rantaan on suunnitteilla myös uutta. Rantareitille on ideoitu erilaisia palveluita ja toimintoja, kuten
grillikatos ja satama sekä lisäksi ainutlaatuinen aistipolku.
Esteetön aistipolku tarjoaa kaikille aisteille luonnosta
kumpuavia elämyksiä, joita on tarkoitus rikastuttaa
esimerkiksi taiteen ja teknologian keinoin.

Historian havinaa ja
modernia elämää
Jämsänkosken taajamassa sijaitseva Koskikeskinen on
ympäristöllinen helmi. Alueella on valtakunnallisesti
merkittävää, suojeltua rakennettua kulttuuriympäristöä
tehdasidylleineen, omakoti- ja kerrostaloasumista sekä
hyvät ulkoilualueet veden ääressä. Koskikeskisen
ympäristössä on uimahalli ja jalkapallojoukkue Jämsänkosken Ilveksen edustuskenttä, Jukka Virtasen kenttä.

Perinteistä ja uutta suomalaista designia

www.lahtiset.ﬁ
Huopaliike Lahtinen Ay | Partalantie 267, 42100 Jämsä | Puh. 014 768 017 | Avoinna ma–pe klo 9–16 | Opasteet 9-tieltä ja Partalantieltä
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Monimuotoinen Jämsä
Jämsän kaupunki muodostuu kuudesta erikokoisesta
taajamasta, joista lähes kaikki ovat olleet aiemmin
itsenäisiä kuntia.
Kaupungin ydinkeskusta on Seppola, jota kehitetään
aktiivisesti. Toinen suuri taajamakeskus on paperitehtaastaan tunnettu Jämsänkoski. Pienemmät taajamat,
Koskenpää, Länkipohja, Halli ja Kaipola, ovat kaikki pirteitä
ja aktiivisia kyliä, joissa kaikissa toimii kunnan palveluita,
esimerkiksi päiväkoti ja koulu. Perinteistä maaseutumaisemaa
Jämsässä löytyy Alhojärveltä, Partalasta ja Juokslahdelta.
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KUVA Antti Saarimaa

Tapahtumia ja
luontokokemuksia
Himoksella
Himoksella yhdistyvät luonnon rauha ja upeat
matkailuelämykset kesän festivaaleista talvisiin rinnetapahtumiin. Himoksella on mahdollista harrastaa
monenlaista liikuntaa laskettelusta moottorikelkkailuun
ja golfista melontaan.
Urheilu- ja harrastetapahtumat sekä konsertit täydentävät
Himoksen tarjontaa ympäri vuoden. Alueen kattavista
majoitus- ja ravintolapalveluista löytyy myös sopiva
vaihtoehto jokaiselle.
Päijänne ja Isojärven kansallispuisto tarjoavat unohtumattomia luontokokemuksia kaikenkuntoisille ulkoilijoille.

www.himosjamsa.fi

www

Jämsää rakentamassa
RAKENNUSLIIKE

Lahtinen Oy

sta

e
Vuod

1987

Olavi Lahtinen
puh. 0400 541 644
lahtinen@rakennusliike.inet.fi
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Liikkuvan ihmisen paratiisi
Liikunnanystävällä on Jämsässä varaa valita. Upeat
ulkoilumaastot tarjoavat hyvät puitteet lenkkeilyyn ja
retkeilyyn. Seppolaan ja Halliin on rakennettu kuntoiluportaita. Liikunta- ja kuntosalit palvelevat silloinkin,
kun sää ei suosi, ja uimahalli löytyy Jämsänkoskelta.
Lisäksi kaupunki ylläpitää useita uimarantoja ja talvisin
kolmea avantouintipaikkaa. Golfista innostuneet pääsevät
pelaamaan Himos Golfin täysimittaisella kentällä, ja
liitokiekkojen kanssa lajia pääsee harrastamaan Myllymäen frisbeegolfradalla, Jämsä-Puistossa sekä Hallin
urheilukentän ympäristössä.
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Wanha Witosen melontareitillä nautitaan Keski-Suomen
hienoista luontokohteista ja kulttuurinähtävyyksistä.
Reitti koostuu järvistä, joista ja koskista, ja sen varrella on
mahdollisuus pysähtyä herkulliselle aterialle ja majoittua
mukavasti yön yli. Jämsän seudun melontaoppaat
järjestävät retkiä ja vuokraavat kalustoa Wanhan Witosen
melontareitille.
Tutustu reittikarttaan:
www.himosjamsa.fi/melonta/wanhan-witosen-melontareitti

Kulttuuritarjontaa
ja harrastuksia

Tutustu Jämsän
harrastusmahdollisuuksiin:
www.jamsa.fi/harrastukset

Jämsä on aktiivinen teatterikaupunki. Teatteritoimintaa ja -näytöksiä on ympäri vuoden. Kesällä katsojia
viihdyttää Jämsän Kesäteatteri, ja talvikaudella kyläyhdistykset ja seurat valmistavat laadukkaita esityksiä.
Teatterit ovat erikoistuneet komediaan ja paikallisiin,
jämsäläisiin tarinoihin. Kyläyhdistykset järjestävät
myös monenlaisia muita tapahtumia.
Kulttuuria harrastamaan ja uutta oppimaan pääsee
työväenopiston monipuolisilla kursseilla. Tarjolla
on muun muassa niin musiikkia ja muita taideaineita, käsitöitä ja kieltenopiskelua kuin
liikuntaa ja tietotekniikkaakin.

Tervetuloa saunaan!
Juokslahdella, Päijänteen rantamaisemissa sijaitseva
Saunakylä on matka suomalaisen saunan vuosisataiseen
historiaan. Saunakylässä kävijä pääsee tutustumaan
maailman laajimpaan suomalaisten savusaunojen
kokoelmaan sekä saunomaan aidossa savusaunassa.

PYYDÄ MEILTÄ
MAKSUTON ARVIOINTI

040 761 4007
www.justjamsa.fi
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Tervetuloa asumaan ja
yrittämään Jämsään!
Jämsässä on runsaasti omakotiasumiseen tarkoitettuja
tontteja. Omakotitalotontit ovat pääsääntöisesti kooltaan
1 000–2 000 m2. Keskustaajamassa asuva on hyvien palvelujen äärellä, ja muissa taajamissa sekä haja-asutusalueilla
on mahdollisuus omaan rauhaan. Yritysrakentamiseen
on tarjolla erikokoisia tontteja erilaisiin tarpeisiin sekä
Ysitien varressa että Jämsänkosken Myllymäki II yrityspuistossa. Himoksen matkailualueella on tarjolla tontteja
loma-asumiseen.
Jämsää kehitetään yhdessä. Pyrimme ottamaan huomioon
asukkaiden toiveet ja tarpeet maankäytön suunnittelussa.
Esimerkkeinä mainittakoon vuonna 2020 laaditut Jämsän
keskustan kehittämisselvitys- ja Jämsän rantareitin
ideasuunnitelmahankkeet, joissa osallistettiin kuntalaisia
eri menetelmin.
Kaavoituksen saralla on käynnistymässä useita mielenkiintoisia hankkeita, joista voidaan erityisesti mainita
ns. entisten Seppolan koulun, lukion ja kirjaston alueen
kaavoitus. Tavoitteena on luoda maankäytölliset edellytykset korkeatasoisten asuin-, liike- ja toimistorakennusten
toteuttamiseen sekä selvittää myös mahdollisuutta
kaavoittaa osalle aluetta kulttuuri-, liikunta- ja virkistystoimintaa.

Rainer Nyholm

Yhteistä
kaikille tonteille
on luonnonläheisyys.

Katso vapaat tontit
ja yhteystiedot
karttapalvelusta:
www.jamsa.fi/palvelut/kaavoitusjarakentaminen/tontit

Maankäyttöinsinööri
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Matti Nieminen • puh. 0400 344 929 • www.talastekniikka.fi
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Halvimmillaan
tontin saa
itselleen alle euron
neliöhinnalla.

Tilaa
asumiseen ja
yrittämiseen

Jämsän kaupungilla on myynnissä laaja valikoima
kohtuuhintaisia tontteja sekä asuin- että teollisuusrakentamiseen.
Omakotitontteja on vapaana useilla eri asuinalueilla,
kuten luonnonläheisellä Särkijärven alueella. Hyvien
ulkoilumaastojen ohella myös keskustan palvelut ja

koulut ovat lähellä. Loma-asunnon rakentajille sopivat
tontit löytyvät Himoslehtelän alueelta.
Liike- ja teollisuustontteja on tarjolla muun muassa
Myllymäki II -yrityspuistossa, hyvien liikenneyhteyksien
varrella.

SISÄ - JA ULKOMAALAUKSET  TASOITETYÖT  TAPETOINNIT

Kotisohvat ja konttorit!
Olemme teitä varten.
Kylän nopein netti

Yritysten ICT

040 845 6122  WWW.HRANTANEN.FI
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Tervetuloa rakentamaan
Jämsään!
Jämsän rakennusvalvonta palvelee sinua niin pienissä
kuin suurissakin rakennushankkeissa. Tehtävämme on
edistää, opastaa ja valvoa laadukkaan rakennuskannan
ja viihtyisän ympäristön syntymistä, unohtamatta
kuitenkaan maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiä ja
määräyksiä. Työmme painottuu erityisesti ennakkoohjaukseen ja neuvontaan, joten älä epäröi ottaa
yhteyttä jos rakentaminen on sinulle ajankohtaista.
Nykyisin rakentamista määrää lukematon määrä erialaisia määräyksiä ja säännöksiä. Siksi kannattaakin
hankkia heti suunnitteluvaiheessa hankkeelle luotettava ja ammattinsa osaava pääsuunnittelija. Parhaan
lopputuloksen saamiseksi kannattaa tutustua yhdessä
pääsuunnittelijan kanssa rakennuspaikkaan huolella jo
suunnittelun alkuvaiheessa. Mm. maapohja, korkeuserot,
perustuuli ja aurinkoisuus määräävät rakentamisen
laadukasta suunnittelua.
Noin 90% rakennushankkeen kustannuksista lyödään
lukkoon suunnitteluvaiheessa, joten suunnitteluun
kannattaa todella panostaa. Pätevä pääsuunnittelija
ohjaa hanketta yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa
aina suunnittelusta rakennuksen valmistumiseen
saakka. Parhaimmillaan hyvä pääsuunnittelija säästää
oman palkkansa jo rakentamisen alkuvaiheessa.

Teemu Kivinen

Johtava rakennustarkastaja
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Mielessä
rakennusprojekti?

Ota yhteyttä!
www.jamsa.fi/palvelut/
kaavoitus-jarakentaminen/
rakentaminen

Sähköisessä lupapalvelussa rakentamisen lupa-asiat ja ennakkokyselyt voi
hoitaa missä ja milloin tahansa. Lupapiste on kätevä kommunikaatiokanava asiakkaan ja rakennusvalvonnan välillä, sillä kaikki talletettu tieto
löytyy samasta paikasta. Rakentamisen luvista päättävät rakennusvalvonnan
viranhaltijat ja siten luvat käsitellään nopeasti ja joustavasti.

www.lupapiste.fi

PALVELUN
 TÄYDEN
KIINTEISTÖHUOLTO
ammattitaidolla

KUIVATUS JA
 PURKU,
SANEERAUSPALVELUT
turvallisesti ja siististi
nykyaikaisin laittein.

www.jokilaaksonjelppi.fi

 VESIERISTYS- ja

LAATOITUSTYÖT

n
Meidä a
s
s
n
ka
uu!
onnist
Kotimaista
työvoimaa jo
vuodesta 2004

PÄIVYSTYS  24h

040 3797 039
Puh. 040 8770 980
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Tutustu tuleviin
tapahtumiin:
www.himosjamsa.fi/
tapahtumat/
tapahtumakalenteri

Jämsän kaupunki
puh. 020 638 2000
tekninen@jamsa.fi
www.jamsa.fi
Katso tarkemmat yhteystiedot:
www.jamsa.fi/info-ja-asiointi

Lue kaupungin
blogia:
jamsabloggaa.wordpress.com
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KOSKENPÄÄ
MÄNTTÄ
Jyväskylään 60 km

JÄMSÄNKOSKI

HALLI

JÄMSÄ, KESKUSTA
KAIPOLA

ORIVESI

LÄNKIPOHJA

Lahteen 120 km
Helsinkiin 220 km

Tampereelle 90 km
Turkuun 250 km

Helene Schjerfbeck, Punaposkinen tyttö, 1927.

TAIDETTA | HISTORIAA | MAKUELÄMYKSIÄ | ARKKITEHTUURIA

!

Seuraa kulttuuri- ja ruokatapahtumiamme serlachius.fi
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Patriassa
sinä ratkaiset
Patria on työpaikka, jossa rakennat yhteistä turvallisuutta. Meillä tavalliset ihmiset ratkaisevat
epätavallisia haasteita. Kun on kyse kriittisistä operaatioista maalla, merellä, ilmassa ja

• www.jssuomi.fi

verkossa, osaamisella on merkitystä. Laatu syntyy ihmisistä – jokaisesta meistä.

Työpaikka, jossa sinä ratkaiset.

