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LUHANGAN KUNTA 
HEPOLUHDAN ASEMAKAAVA 
 
1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 

Kunta  435 Luhangan kunta  
Kylä  Luhangan kylä  
Tila RN:ot 2:123, 2:126, 2:164, 2:166, 2:176, 2:177, 2:211, 2:212, 2:245, 
 2:246, 2:251, 2:275, 2:276, 2:35, 2:465, 2:467, 2:467, 2:492 ja 
 876:8. 

Luhangan kirkonkylän asemakaavan laajennus 

Kaavan tunnus:  

Kaavan päiväys: 26.6.2008 (luonnos 17.3.2008, ehdotus 19.5.2008) 

Kaavan laatija:  FCG Planeko Oy, Puistokatu 2a, PL 383, 40100 Jyväs-
kylä, arkkitehti YKS-321 Tuomo Järvinen 

Kaavan vireille tulosta ilmoittamisen päivämäärä:  19.3.2008 

Valmisteluvaiheen kuuleminen:  20.3.2008 – 18.4.2008 

Kaavaehdotus MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä: 22.5.2008 – 20.6.2008 

Kunnanvaltuuston hyväksymispäivämäärä: 26.6.2008 

1.2 Kaava-alueen sijainti 

Kaava-alue sijaitsee Luhangan kunnassa välittömästi keskustan itäpuolella. 

 

Alustava suunnittelu- (punainen) ja vaikutusalue (punainen katkoviiva). Kaa-
van välilliset vaikutukset saattavat ulottua myös esitettyä laajemmalle.  
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1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 

Luhangan kirkonkylän asemakaavan laajennuksen eli Hepoluhdan asemakaa-
van tarkoituksena on keskusta-alueen laajentaminen laadukkaalla ja vehreällä 
pientaloalueella. Asemakaava perustuu samanaikaisesti vireillä olevaan Hepo-
luhdan osayleiskaavaan. 

1.4 Liitteet 

− Kaavakartta 1:2000 
− Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
− Hepoluhdan alueen luontoselvitys 11.1.2007 
− Liito-oravaselvitys 12.6.2006 
− Seurantalomake 
 
 

1.5 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja 
lähdemateriaalista 

− Muistio neuvottelusta ympäristökeskuksessa 21.2.2006 
− Muistio aloitusvaiheen viranomaisneuvottelusta 22.2.2007 
− Luhangan muinaisjäännösinventointi 2004, Riikka Mustonen, Keski-Suomen 

museo 
− Luhangan rakennusinventointi 1996 
− Kartta yksityistietoimituksesta 1989 (kaavaehdotuksessa Rantatie) 
− Toimituskartta 1970 koskien venevalkamaoikeutta tilalla 2:174  
− Hepoluhdan alueen kunnallistekninen yleissuunnitelma, FCG Planeko Oy / 

J.Hirvonen 17.6.2008 
− Hepoluhdan osayleiskaava ja Luhangan rantayleiskaavan osittainen ku-

moaminen, 26.6.2008 
 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

− 21.2.2006 neuvottelu Ympäristökeskuksessa alueen kaavoittamisesta 
− 7.9.2006 maakauppa 
− 22.11.2006 tarjouspyyntö kaavoituksesta 
− 11.12.2006 kaavoittajakonsultin valinta 
− 19.1.2007 aloitusneuvottelu kaavoituksesta 
− 5.2.2007 muistutus maakuntakaavaan alueen huomioimiseksi 
− 22.2.2007 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 
− 5.3.2007 Luhangan kunnanvaltuuston päätös yleiskaavan muuttamisesta 
− 19.2.2008 yleiskaavamuutoksen aloitusneuvottelu, asemakaavaluonnoksen 

työneuvottelu 
− 19.3.2008 vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä val-

misteluaineiston nähtäville panosta kuuluttaminen 
− 20.3.2008 – 18.4.2008 valmisteluvaiheen kuuleminen 
− Yleisötilaisuus 7.4.2008 
− 19.5.2008 kaavaehdotus 
− 22.5.2008 – 20.6.2008 kaavaehdotus nähtävillä 
− 23.6.2008 kaavaehdotus ja vastineiden käsittely / kaavatoimikunta ja kun-

nanhallitus 
− 26.6.2008 kaavan hyväksymiskäsittely kunnanvaltuustossa 
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2.2 Asemakaava ja sen toteuttaminen 

Asemakaavan hyväksymisestä päättää Luhangan kunnanvaltuusto. Kaavaa 
voidaan toteuttaa sen tultua lainvoimaiseksi. 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Suunnittelualueen ominaisuudet 

Suunnittelualueen koko vesialueet mukaan lukien on n. 50 ha ja se on pää-
osin (n. 30 ha) kunnan omistuksessa. 

3.1.1 Maaston muodot 

 

Numeerisesta maastomallista tuotettu viistoheittovalovarjostettu kuva ha-
vainnollistaa suunnittelualueen (punaisella) topografian eli maaston muodos-
tuksen.  

3.1.2 Luonto- ja maisema-arvot 

Hepoluhdan alueen maastokartoitus luontoarvojen selvittämiseksi suoritettiin 
1.6.2006. Tulokset on raportoitu erillisenä selvityksenä (liite). Samalla suori-
tettu liitto-oravaselvitys on oma erillinen raporttinsa (liite). Alueella ei ole lii-
to-oravia. 

 

Hepoluhta on Luhangan kuntataajaman itäpuolella oleva niemialue, josta a-
vautuvat näkymät Päijänteen Tammiselälle ja Vanhankylänlahdelle. Tam-
miselän veden laatu on vesistöjen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan hyvä.  
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Hepoluhdan alueen maisemalle on ominaista varttuneet koivuvaltaiset metsät. 
Kuusikot keskittyvät Hepoluhdan etelä- ja kaakkoisrannalle sekä hautaus-
maan itäpuolelle. Mäntymetsät sijoittuvat Niemenmaan kallioselänteelle. Tai-
mikoita ja tuoreita hakkuualoja on Niemenmaalle menevän tien varressa. 

 

Hepoluhdan eteläosa on varsin tasaista. Maasto kohoaa pohjoisosassa, missä 
Niemenmaan kallio on Vanhankylän maiseman hallitseva elementti. 

 

Hepoluhdan kaakkoisrannalla on tulvanalainen rantametsä, jossa puusto on 
lehtipuuvaltaista. 

3.1.3  Muinaisjäännökset 
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Lähimmät tunnetut muinaisjäännöskohteet suunnittelualueen lähellä ovat ki-
vikautiset asuinpaikat (kartassa 1 ja 3) sekä ajoitukseltaan tuntematon asuin-
paikka (2)1. 

3.1.4 Rakennettu ympäristö 

 

Suunnittelualue rajautuu lännessä Luhangan ydinkeskustaan (1). Suunnittelu-
alueen osa (2) on vanhaa keskustarakennetta, jolla ei ole voimaan tullutta 
asemakaavaa. Päijänteen ranta-alueella (3) on kahdeksan mökkitonttia, joista 
kolmella on vuokrakäytössä olevia pieniä loma-asuntoja (kuva alla). 

 

 

Rakennetun alueen Hepoluhdan puoleiset rakennukset ovat pienehköjä ja 
puutarhat isoja (kuva yllä). 

Luhangan rakennuskantaa on inventoitu v. 1996. Merkittävin kohde suunnit-
telualueella on 1922 – 1923 rakennettu Koivulan tilan asuinrakennus. Ra-

                                           
1 Luhangan muinaisjäännösinventointi 2004 
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kennus on arvioitu paikallisesti kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi raken-

nukseksi.  

Huvilatyylinen rakennus on säilynyt julkisivuiltaan alkuperäisessä asussaan 
Jugend – vaikutteisine listoituksineen. Rakennuksella on merkitystä Luhangan 
kunnan rakennushistorian ja maiseman kehityksen kannalta. Asuinrakennus 
ja siihen hyvin soveltuvat ulkorakennukset muodostavat yhdessä pihapiirin. 

Aivan alueen eteläosassa on oleva jätevedenpuhdistamo. Puhdistamo on käy-
tössä siihen asti kun runkolinja Tammijärvelle ja Joutsaan valmistuu.  

Hepoluhdan alueella on kapeita, ajokelpoisia hiekkateitä jotka on linjattu 
maastoa luontevasti myötäillen. Jo rakentuneella vanhalla keskustan osalla 
tiet ovat lähtötilanteessa yksityisteitä.  

 

Ilman asemakaavaa rakentunut keskustan osa on maastonmuodostukseltaan 
jyrkkää ja kadut ovat kapeita. Kuvassa Rantatietä. Rantatien osalta on tehty 
yksityistietoimitus v. 1989: 
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3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 

− Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
− Keski-Suomen maakuntakaava (maakuntavaltuuston hyv. 16.5.2007) 
− Keski-Suomen seutukaava, 5. VK (ymp. min. 2.8.1999) 
− Luhangan rantayleiskaava (muutos kv 20.12.2005 § 53) 
− Luhangan kunnan rakennusjärjestys (kv 19.12.2002) 
− Luonto- ja maisemaselvitys 11.1.2007 
− Liito-oravaselvitys 12.6.2006 
− Luhangan muinaisjäännösinventointi 2004 
− Rakennusinventointi 1996 
 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Kunnan tavoitteena on houkutella uusia asukkaita vetovoimaisen asuntoalu-
een avulla. 7.9.2006 Luhangan kunnanvaltuusto hyväksyi maakaupan, jossa 
kunta osti yksityiseltä maanomistajalta 30 hehtaarin Hepoluhdan alueen kir-
konkylän vierestä 500 000 eurolla. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Asemakaavoituksesta neuvoteltiin ympäristökeskuksessa jo ennen maakaup-
paa 21.2.2006. Kaavan suunnittelijavalinta tehtiin maakauppojen jälkeen 
11.12.2006.  

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 

Kaava-alueen maanomistajien lisäksi osallisia ovat henkilöt, joiden asumi-
seen, työntekoon tai muihin oloihin kaavalla saattaa olla huomattavia vaiku-
tuksia. Osallisia ovat myös ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suun-
nittelu koskee. 

Keskeisimmät osalliset ovat tässä tapauksessa:   
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− Suunnittelu- ja lähialueiden asukkaat, asukasyhdistykset ja maanomistajat 
− Kunnan hallintokunnat 
− Keski-Suomen Ympäristökeskus 
− Keski-Suomen Liitto 
− Keski-Suomen museo 
− Museovirasto 
− Tiehallinto 
− Metsäkeskus 
 
Osallisella on oikeus saada tieto kaavoituksen alkamisesta, osallistua kaavan 
valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja esittää kaavaluonnoksesta mieli-
piteensä. Kaavaehdotuksesta osallinen voi jättää kirjallisen muistutuksen.  

4.3.2 Vireille tulo 

Hepoluhdan alueen maakauppa ja tuleva käyttötarkoitus on ollut esillä paikal-
lisessa lehdistössä mm. seuraavasti: 

− 24.5.2006 ”Luhanka valmistelee mittavaa maakauppaa” 
− 13.9.2006 ”Luhanka osti 30 ha tonttimaata” 
− 3.1.2008 ”Luhanka luottaa Hepoluhtaan” 
 
Virallisesti asemakaavan vireille tulosta on kuulutettu sanomalehti Joutsan 
seudussa, kunnan ilmoitustaululla sekä www-sivuilla 19.3.2008. 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Osallistuminen ja vuorovaikutus toteutetaan lakisääteisen osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelman (OAS) mukaisesti. OAS laaditaan kutakin kaavaa varten 
erikseen.  

OAS on ollut nähtävillä Luhangan kunnanvirastolla 30 päivää. Osalliset voivat 
esittää mielipiteensä OAS:sta kaavoittajalle. Mikäli mahdollisista erimielisyyk-
sistä ei päästä yhteisymmärrykseen, voivat osalliset esittää alueelliselle ym-
päristökeskukselle neuvottelua osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittä-
vyydestä (MRL 64§). Esitys on tehtävä ennen kaavaehdotuksen asettamista 
julkisesti nähtäville. 

Kaavoittaja on ollut osallisten ja kaavahankkeesta kiinnostuneiden tavattavis-
sa sopimuksen mukaan.  

4.3.3.1 Kaavan valmistelu 

Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta on kuulutettu sanomalehti Joutsan 
seudussa ja kunnan ilmoitustaululla. 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Luhangan kunnanvirastolla 30 päivän ajan. 
Kaavaluonnosta esiteltiin myös kylätalolla 7.4.2008 järjestetyssä yleisötilai-
suudessa.  

Osalliset ja kuntalaiset ovat voineet jättää kaavaluonnoksesta kirjallisen mie-
lipiteen kunnanhallitukselle kaavaluonnoksen nähtävillä oloajan kuluessa. 

4.3.3.2 Kaavaehdotus 

Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta on kuulutettu sanomalehti Joutsan 
seudussa ja kunnan ilmoitustaululla.  
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Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Luhangan kunnanvirastolla 30 päivän ajan. 
Osalliset ja kuntalaiset ovat voineet jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen 
muistutuksen kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen nähtävillä oloajan kulues-
sa. 

4.3.3.3 Kaavan hyväksyminen 

Kunnanhallitus esittää kaavan hyväksymistä kunnanvaltuustolle. Kaavan hy-
väksymisestä päättää kunnanvaltuusto. Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan 
sanomalehti Joutsan seudussa ja kunnan ilmoitustaululla. Muutosta kaavan 
hyväksymispäätökseen voi hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-
oikeuteen. Hallinto-oikeuden ratkaisusta on mahdollista valittaa korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. 

4.3.3.4 Kaavan voimaantulo 

Valitusajan umpeuduttua tarkistetaan onko kaavasta valitettu ja voidaanko 
voimaantulo kuuluttaa. Kaavan voimaantulo kuulutetaan sanomalehti Joutsan 
seudussa ja kunnan ilmoitustaululla. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

Asemakaavasta pidettiin vireille tulovaiheen MRL 66 §:n ja MRA 26 §:n mu-
kainen viranomaisneuvottelu Keski-Suomen ympäristökeskuksessa 22.2.2007. 
Neuvottelussa todettiin, että asemakaavan tavoitteet poikkesivat lii-
kaa voimassa olevasta rantayleiskaavasta. Asemakaavan on oltava 
yleiskaavan mukainen. Tavoitteiden toteuttamiseksi alueen yleiskaa-
vaa olisi uudistettava (rantayleiskaavan kumoaminen ja taaja-
mayleiskaavan laatiminen). Kunta päätti yleiskaavaprosessin käynnistämi-
sestä 5.3.2008. Yleiskaavan muutoksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun 
yhteydessä sovittiin pidettäväksi asemakaavaluonnoksen työneuvottelu. Yleis-
kaavamuutoksen viranomaisneuvottelu pidettiin 19.2.2008. 

Asemakaavaan liittyvä viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa myös, 
kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja sitä koskevat mielipiteet ja 
lausunnot on saatu 

Viranomaisneuvotteluun kutsutaan: 

− Luhangan kunta 
− Keski-Suomen Ympäristökeskus 
− Keski-Suomen Liitto 
− Keski-Suomen museo 
− Tiehallinto 
 

Kunnan hallintokunnilta, Keski-Suomen Ympäristökeskukselta, Keski-Suomen 
Liitolta, Keski-Suomen museolta ja Tiehallinnolta pyydetään lausunnot kaava-
ehdotuksesta. Keski-Suomen museo edustaa Museovirastoa2. 

Kaavaluonnos ja kaavaehdotus käsitellään Luhangan kunnanhallituksessa en-
nen nähtäville asettamista.  

                                           
2 Keski-Suomen museon ja Museoviraston tiedote 17.9.2007: 

Museovirasto ja Keski-Suomen museo ovat uudistaneet kulttuuriympäristön vaalimista koskevan yhteistyösopimuksensa. Uu-

dessa sopimuksessa sovitaan yhteistyöstä ja työnjaosta sekä arkeologian että rakennusperinnön alalla. Museovirasto delegoi 

sopimuksella pääosan kulttuuriympäristön viranomaistehtävistä Keski-Suomen museolle. 
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Kaavan hyväksyy Luhangan kunnanvaltuusto kunnanhallituksen esityksestä ja 
hyväksymisaineisto tarvittavine liitteineen lähetetään Keski-Suomen ympäris-
tökeskukseen. 

Voimaantullut kaava-aineisto toimitetaan Keski-Suomen liittoon, Maanmitta-
uslaitokseen sekä kunnan rakennustarkastajalle. Keski-Suomen ympäristö-
keskukselle ilmoitetaan kaavan voimaantulosta.  

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

4.4.1.1 Kunnan asettamat tavoitteet 

Kunnan tavoitteena on laajentaa kirkonkylän taajamaa omistukseensa hanki-
tulle alueelle sekä huomioida samalla keskustan eteläosan kaavoittamaton, 
rakennettu osa sekä pieniä osia Vuorenmäen syrjästä. Tarkoituksena on vai-
kuttaa kunnan väestönkehitykseen ja elinvoimaisuuteen uuden vetovoimaisen 
asuntoalueen avulla sekä huolehtia asemakaavan ajantasaisuudesta. 

4.4.1.2 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

Maakuntakaava 

 
Maakuntavaltuuston 16.5.2007 hyväksymässä maakuntakaavaehdotuksessa 
Hepoluhdan alue on merkitty taajama-alueeksi. 

Seutukaava 

  
Ote seutukaavasta, kohde rajattu magentalla. 

Ympäristöministeriön 2.8.1999 vahvistamassa Keski-Suomen 5. seutukaavas-
sa suunnittelukohde on tiiviisti taajamatatoimintojen alueen A kyljessä kiinni. 
Pohjoisella osan läheisyyteen viittaa pohjavesimerkintä pv. Eteläosan lähei-
syydessä on vesiliikenteen merkintä LV. Maakuntakaava korvaa voimaan tul-
lessaan seutukaavan. 
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Rantaosayleiskaava 

 

Ote rantaosayleiskaavan muutoksesta 2005 

Alueella oli kaavoituksen alkaessa voimassa Luhangan rantayleiskaava (kun-
nanvaltuuston hyväksymä muutos 20.12.2005 § 53). Suunnittelualue on suu-
rimmaksi osaksi Maa- ja metsätalousaluetta. Rannalla on muutama lomara-
kennuspaikka.  

Samanaikaisesti asemakaavan laatimisen kanssa alueelle on laadittu Hepo-
luhdan osayleiskaava. Luhangan kunnanvaltuusto hyväksyi Hepoluhdan 
osayleiskaavan ja rantayleiskaavan osittaisen kumoamisen 26.6.2008. Ase-
makaava on osayleiskaavan mukainen. 
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Voimassa oleva asemakaava 

Luhangan kirkonkylän voimassa olevan asemakaavan on laatinut Matti Jylhä. 
Hepoluhdan asemakaavaan otetaan mukaan aiemmin vahvistamatta jäte-
tyt/kumotut kirkonkylän asemakaava-alueet (rastitettu alueen osa).  

 

Ote voimassa olevasta asemakaavasta. Suunnittelualue oikealla 

Voimassa olevassa kaavassa näkyvällä ET – alueella sijaitsee Luhangan jäte-
vedenpuhdistamo.  

Pohjakartta 

Alueen pohjakartta on kaavoitusta varten numeeristettu, tarkemittauksin päi-
vitetty ja hyväksytty 9.10.2007. 

4.4.1.3 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 

Suurin osa alueesta soveltuu rakentamiseen hyvin. Paikoin alue on alavaa ja 
tulvalle altista, toisaalla taas jyrkkää ja kallioista. Suunnittelussa on pyritty 
huomioimaan rakentamiselle suotuisimmat alueet sekä hyödyntämään erityi-
sesti edullinen sijainti Päijänteen rannalla.  
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4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Asemakaavamuutoksen ja – laajennuksen aloitusvaiheen viranomaisneuvotte-
lussa todettiin, että asemakaavan tavoitteet poikkesivat siinä määrin voimas-
sa olevasta oikeusvaikutteisesta rantaosayleiskaavasta, että asemakaavan 
laatiminen edellyttää myös alueen yleiskaavallista tarkastelua ja sen mukai-
sesti yleiskaavan muuttamista voimassa olevan rantaosayleiskaavan alueella 
sekä yleiskaavan laatimista suunnittelualueeseen kuuluville mainitun ranta-
osayleiskaavan ulkopuolisille alueille. 

4.4.2.1 Osallisten tavoitteet 

Osallisilla on ollut mahdollisuus ilmaista mielipiteensä kuulemismenettelyjen 
yhteydessä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. 

4.4.2.2 Asemakaavan laadulliset tavoitteet 

Asemakaavalla pyritään luomaan laadukas ja houkutteleva asuinalue. 

4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 

 

Ensimmäiset epäviralliset luonnokset Hepoluhdan alueesta vuodelta 2006. 

Alueella jo sijaitsevat kulkuväylät olivat luontevana pohjana myös uusien ka-
tujen linjauksille. Luonnosteluvaiheessa tutkittiin myös muita vaihtoehtoja, 
mutta kustannusten säästämiseksi ja alueen luontoarvojen säilyttämiseksi pa-
lattiin lopulta varsin yksinkertaiseen ja tehokkaaseen katuverkkoon, joka hy-
vin pitkälti noudattaa alueella jo olevien reittien kulkua. 
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4.5.2 Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 

4.5.2.1 Luonnosvaihe 

Valmisteluvaiheen kuuleminen toteutettiin asettamalla kaavaluonnos kuukau-
den ajaksi nähtäville sekä kunnanvirastolle että kunnan www-sivuille. Lisäksi 
nähtävillä olon puolivälissä järjestettiin kylätalolla kaikille avoin yleisötilaisuus, 
jossa aineistoa esiteltiin ja paikalla olijat saivat esittää kysymyksiä sekä mieli-
piteitään. Yleisötilaisuuteen osallistui 13 henkilöä. 

Valmisteluvaiheen kuulemisen aikana keskustan jo rakentuneen alueen asuk-
kailta saaduissa mielipiteissä korostui tavoite säilyttää alueen rakenne sellai-
senaan. 

 

Tilojen 2:164 ja 2:276 (kuvassa rajattu kaavaluonnoskarttaan punaisella) 
maanomistaja Rämö ei halua maansa osaa muutettavaksi virkistysalueeksi 
VL. Vastaava tilanne, jossa katu kulkee suoraan tilan poikki ja toiselle puolelle 
jää vain kapea kiila, koskee myös vierereistä pohjoisempaa tilaa 2:166.  

Kyseinen alue näkyy sivulla 6 kuvassa oikealla. Kyseisen alueen, varsinkin 
kun Hepoluhdantien toisella puolella on huomattavan laaja viheralue, yleinen 
virkistysmerkitys on vähäinen. Rantatien liikennemäärä on niin pieni, ettei 
aluetta ole tarpeen kaavalla varata myöskään suojaviheralueeksi ET. Tilan osa 
ei pienen koonsa puolesta voi muodostaa itsenäistä tonttia eikä se voi olla osa 
korttelin 118 tonttia 1. Aluetta esitetään kaavaehdotuksessa maa- ja metsäta-
lousalueeksi MY-1, jolla sallitaan maanomistajalle alueen suhteellisen vapaa 
käyttö tarpeisiinsa. Merkinnällä ei ole vaikutusta maan omistukseen. 

Asemakaava-alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukainen toi-
menpiderajoitus, jonka mukaan maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, 
puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä, ei saa suorit-
taa ilman lupaa. 

Alueelle oli kaavaluonnoksessa osoitettu myös rantaan ulottuva yleinen kevy-
en liikenteen väylä, jolla huolto- ja tonteille ajo oli sallittu. Tilalle on vuonna 
1989 tehty yksityistietoimitus sekä sovittu venepaikkaoikeudesta viidelle tilal-
le (alla olevassa kuvassa punaisella). 
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Maanomistaja ei halua yleistä kulkuväylää rantaan. Muualla kaava-alueella on 
osoitettu kaikille yleisiä veneenpitopaikkoja riittävästi. Venevalkama – ja kul-
kurasitteita ei ole syytä merkitä kaavaan, koska ne eivät ole yleisiä rasitteita 
vaan koskevat ainoastaan muutamia tiloja. 

 

Maanrakennusliike Virtanen Oy toivoi tilojen Viertola 2:126 ja 2:465 (kuva 
yllä) kaavaluonnoksessa virkistysalueeksi osoitetun alueen käyttötarkoituksen 
osoittamista TY-1 – alueena siten, että alueelle voitaisiin rakentaa kalustova-
rasto.  

TY-merkintä on tarkoitettu käytettäväksi juuri kyseessä olevan kaltaisilla kiin-
teästi asutukseen liittyvillä alueilla, joilla on tarvetta sopia alueen käytöstä si-
ten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta häiriötä ympäristölle.  

Kaavaehdotukseen muotoillaan määräys siten, että suunniteltu kalustovarasto 
voidaan toteuttaa ja alueen profiloituminen häiriötä aiheuttamattomien teolli-
suusrakennusten vyöhykkeenä vahvistetaan kaavallisesti. 

Rantatielle varatun katualueen leveyden tulisi olla kapeampi ja vastata v. 
1989 tehtyä tietoimitusta.  
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Kimmo Laine (tila Riuttala 2:123) toivoi mielipiteessään Rantatien katualueen 
kaventamista vastaamaan olevaa tilannetta. Rantatien päähän kaavoitettua 
kääntöpaikkaa tulisi pienentää. 

 

Keski-Suomen museo kiinnitti huomiota rakennetulla alueella sijaitsevaan 
Koivulan tilan asuinrakennuksen merkitykseen ja säilytystarpeeseen. Asema-
kaavaluonnoksen väljä, nauhamainen tiestön varteen rakentuva tontitus, vi-
heralueiden kirjoma korttelirakenne sekä laaja virkistysalue alueen keskellä 
turvasivat muutoin museon mielestä Luhangan kirkonmäen valtakunnallisesti 
arvokasta historiallista ilmettä ja taajamarakennetta. 

Keski-Suomen Ympäristökeskus kiinnitti huomiota asemakaavaluonnoksen 
eroavaisuuksiin samanaikaisesti tekeillä olevasta yleiskaavaluonnoksesta. 
Koska asemakaavan tavoitteet poikkeavat merkittävästi voimassa olevasta 
rantayleiskaavasta, on poikkeaminen perusteltava huolellisesti selostuksessa 
sekä tuotava esille valmisteilla olevan osayleiskaavan ohjausvaikutus. 

4.5.2.2 Ehdotusvaihe 

Asemakaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa: 

− Keski-Suomen ympäristökeskus 
− Keski-Suomen liitto 
− Keski-Suomen museo 
− Tiehallinto 
− Rakennuslautakunta 
− Sivistystoimenlautakunta 
− Sosiaalilautakunta 
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Seuraavassa lausuntojen keskeiset kohdat (suorat lainaukset kursiivilla) sekä 
kaavoittajan vastineet niihin (paksunnos ja sisennys). 

Kunnan lautakunnilla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Liitto us-
koi alueesta tulevan asuinympäristönä erinomainen ja ohjeisti kuntaa kiinnit-
tämään erityistä huomiota alueen toteuttamisjärjestykseen. Keski-Suomen 
museon mielestä kaavassa on huomioitu riittävästi kulttuuriympäristöarvot 
sekä rakennetyn ympäristön että arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 

Tiehallinto / Keski-Suomen tiepiiri muistutti, ettei se tule sallimaan uusia 
suoria tonttiliittymiä yhdysteille (asemakaavaa koskien kirkonkylän läpi johta-
va yhdystie 16639 Luhangan kk sekä kaavan luoteisosassa yhdystie 6121 
Markkula – Luhanka). Edelleen tiepiiri muistutti, että kys. yhdystiet kuuluvat 
niiden joukkoon, joille ei tule MRL 83.4§3 pohjautuen osoittaa liiken-
nealuemerkintää, vaan jotka asemakaavaa uudistettaessa tulee merkitä ka-
duiksi. 

Tiehallinnon lausunnon johdosta asemakaavaa täydennet-
tiin lisäämällä kortteleihin 100 ja 102 yhdysteiden puoleisil-
le sivustoille ajoneuvoliittymän kieltävät merkinnät. 

Keski-Suomen ympäristökeskuksen mielestä tulee selkeämmin tuoda esil-

le, että asemakaavan laadinta perustuu samanaikaisesti vireillä olevaan Hepo-

luhdan yleiskaavaan, jolla myös kumotaan 20.12.2005 hyväksytty Luhangan 

rantayleiskaava. Asemakaava on vastoin lainvoimaista rantayleiskaavaa. 

Asemakaavan ja yleiskaavan ristiriitaa oli selostuksessa kä-
sitelty kohdissa 4.3.4 ”Viranomaisyhteistyö” ja 4.4.2 ”Pro-
sessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentu-
minen”. Asemakaavaselostukseen kirjattiin vielä selkeäm-
min esille se seikka, että laadinta perustuu samanaikaisesti 
vireillä olevaan yleiskaavaan. 

Maininnat Luhangan kirkonkylän asemakaavan muutoksesta tulee poistaa, 

koska kyse on pelkästä laajennuksesta ja asemakaavan liittyminen voimassa 

olevaan kirkonkylän asemakaavaan tulee esittää myös läntisiltä osilta. 

Merkinnät asemakaavan muutoksesta poistettiin. 

Hepoluhdan alueen luontoselvitys koskee vain osaa kaava-alueesta ja se 

puuttuu kaavan läntisimmiltä alueilta. Kaavan luonto- ja maisemaselvitystä 

tulee täydentää. 

Kaavan luoteisosa on peltoa (kuva alla) sekä istutettua, 
käytöstä poistettua peltoa, jolle on kasvanut nuori koivikko 
(s.4 ylin kuva). Alue ei ole luonnontilainen. Loppuosa kaa-
va-alueesta, jota ei ole sisällytetty luonto- ja maisemaselvi-
tykseen, on jo olevaa rakennettua ympäristöä.  

                                           
3 Yleisten teiden liikennealueita voidaan osoittaa valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena ole-

via teitä varten, jotka palvelevat pääasiallisesti muuta kuin paikallista liikennettä. Yleiseen tiehen kuuluvalle kevyen 

liikenteen väylälle voidaan osoittaa muusta liikennealueesta erillinen liikennealue, jos se on paikallisista olosuhteista johtuen 

perusteltua. 
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Luontoselvityksen tulokset on otettu vain osittain huomioon asemakaavaehdo-

tuksessa. Hepoluhdan lehtoaluetta lukuunottamatta kaikki luontoselvityksessä 

esiin nostetut arvokkaat luonto- ja maisemakohteet sijoittuvat osittain raken-

tamiseen osoitetuille korttelialueille tai ne on merkitty VL-alueiksi. Alueen 

luontoarvoja ei siten ole riittävästi otettu huomioon. 

Vanhankylänlahden luhtarantaa joudutaan todennäköisesti huomattavasti 

muokkaamaan mikäli rantaan tehdään uimaranta tai venevalkama. Tällöin 

luhtarannan luontoarvot ovat suuressa vaarassa tuhoutua. Vanhankylänlah-

den luhtarannan lv/vv-merkintä lienee mahdollista osoittaa toisaalle ja luonto- 

sekä maisemaselvityksessä rajattu Vanhankylänlahden luhdan alue tulisi 

osoittaa MY-merkinnällä.  

VL-alueita koskevaa kaavamääräystä tulisi täydentää mm. puuston käsittelyn 

osalta tai tutkia onko tarpeen esittää osa alueesta maa- ja metsätalousaluetta 

osoittavalla MU-merkinnällä alueiden laajuus huomioon ottaen. Vastaavasti on 

syytä osoittaa luontoselvityksessä mainitut luontoarvoiltaan merkittävät koh-

teet MY-merkinnällä. 

Hepoluhdan alue rajautuu olemassaolevaan kuntakeskuk-
seen ja on sen asukkaiden perinteinen Päijänteeseen rajau-
tuva marjastus- ja virkistyskohde. Kaavan laajat virkistys-
alueet palvelevat kaikkia kuntalaisia ja tukevat alueen liit-
tymistä keskustarakenteeseen. 
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Vanhankylänlahtea käytetään nykyisellään muutamien ve-
neiden säilytykseen. Suurin osa luhdasta sijoittuu kaava-
alueen ulkopuolelle. Alueelle johtaa kapea ajoväylä ja siellä 
on rakennettuja ojia. Kohde on paikallisesti arvokas, mutta 
nykyinen käyttötapa ei muuta olemassa olevaa tilannetta.  

Luhta-alue merkitään virkistyssalueen sijasta lausunnon 
suosituksen mukaisesti maa- ja metsätalousalueeksi (MY), 
jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Kaavasta poistettiin ui-
marantamerkintä mutta jätettiin lv olemassa olevan toimin-
nan mukaisesti. 
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Hepoluhdan lehtoalue on luontoselvityksessä osoitettu yhdeksi alueen arvok-

kaimmista luontokohteista ja se tulisi myös osoittaa MY-merkinnällä ja le-

merkintä osoittaa toisaalle. 

Hepoluhdan lehtoalue oli biologin suosituksen mukaisesti 
kaavaehdotuksessa merkitty virkistysalueeksi. Lehtoalueen 
lisähuomioimiseksi merkittiin se MY – alueeksi ja poistettiin 
le (leikkialue) - merkintä. 

Niemenmaan kallioalue sijoittuu pääosin kaava-alueen ul-
kopuolelle. Hepoluhdan kuusikko on biologin maakäyt-
tösuosituksen mukaisesti virkistysalueena VL. 

Kaavan perusteluihin sekä vaikutusten arviointiin tulisi lisätä myös yhdyskun-

tataloudelliset vaikutukset. Hepoluhdantien varren pohjoispuoli voisi tässä 

suhteessa olla edullista toteuttaa. Ottaen alueen laajuus huomioon, myös 

asemakaavan toteuttamisjärjestys tulisi esittää mm. kunnallisteknisten syiden 

vuoksi. 

Kaavan toteutumisen yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia 
oli arvioitu selostuksen kohdan 5.2 ”Kaavan vaikutukset” 7. 
kappaleessa. Edellisessä kappaleessa oli kerrottu alueelle 
laaditun myös kunnallistekninen yleissuunnitelma kustan-
nusarvioineen. Yleissuunnitelma lisättiin luetteloon 1.5. ja 
lukua 6 täydennettiin toteutusjärjestyksellä sekä kustan-
nustiedolla. Hepoluhdantie on oleva tie jonka pohjoispuolen 
näyttävä koivikko on haluttu säilyttää. Viheralue vähentää 
uuden alueen rakentamisen vaikutuksia olevalle alueelle. 

 

Tilalle 2:276 osoitettu MY-1 merkintää ei ole perusteltu ja esim. taajamamet-

sää esittävä VL-merkintä voisi olla perustellumpi. 

Kys. aluetta oli esitetty luonnosvaiheessa VL – alueeksi, 
mutta maanomistajan toivomuksesta merkintää muutettiin. 
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Merkinnän perustelut ovat selostuksen kohdassa 4.5.1.1 
”Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen”, luonnosvaihe.   

Virkistysalueilla ei lähtökohtaisesti ole rakennusoikeutta, joten luoteisosan VL-

1 alueelle osoitettu saunan rakennusoikeus tulee poistaa kaavamääräyksestä 

varsinkin jos saunarakennusta ei ole mahdollista sijoittaa rakennusjärjestyk-

sen määräysten ja yleisen tien suoja-alueen vaatimalle etäisyydelle. Po. ran-

takaista liittyy myös yleiseen tiehen ja tulee kapeutensa vuoksi maisemalli-

sesti merkittävästi esiin kirkonkylään saavuttaessa. 

Käyttötarkoitusmerkintä muutetaan maa- ja metsätalous-
alueeksi M. Saunavaraus poistettiin. 

Lv- ja vv-alueille tulisi osoittaa kulkuyhteydet ja selvittää onko saariasutusta 

varten syytä osoittaa veneranta omalla LV-merkinnällä, ottaen rasiteoikeudet 

huomioon. 

lv- ja vv – alueille pääsääntöisesti jo olevat kulkuyhteydet, 
piirrettiin kaavaan näkyviin. 

Rakennusoikeutta kuvaavaa ½ k I – merkintää ei ole käytetty kaavakartalla, 

vaikka se on esitetty kaavamääräyksissä. Tulisi tutkia rakennuspaikkakohtai-

sesti merkinnän käyttöä I u ¾ -merkinnän sijaan rinnetonteilla. Korttelista 

103 puuttuu kerroslukua esittävä merkintä. 

Kaavakartalta poistettiin tarpeeton merkintä ½ k I. Kerros-
lukumerkinnät on harkittu rakennuspaikkakohtaisesti. Kort-
teliin 103 lisättiin kerroslukumerkintä II. 

Saunan vähimmäisetäisyyttä rantaviivasta koskevat määräykset tulee muut-

taa 10 metrin sijaan 15 metriin vastaaman rantayleiskaavan määräyksiä, ot-

taen huomioon kaavassa sallittu saunarakennusten 30 m² enimmäiskoko. 

Asemakaava perustuu samanaikaisesti vireillä olevaan He-
poluhdan osayleiskaavaan, jolla kumotaan 20.12.2005 hy-
väksytty Luhangan rantayleiskaava. Asemakaava on vastoin 
lainvoimaista rantayleiskaavaa mutta vireillä olevan 
osayleiskaavan mukainen. Osayleiskaava kumoaa osittain 
rantayleiskaavan. Rakennusten sijoittamisesta rantaan 
nähden määrätään vireillä olevassa osayleiskaavassa nou-
dattamaan kunnan rakennusjärjestystä, jollei asemakaaval-
la muuta osoiteta. Asemakaava on vireillä olevan osayleis-
kaavan mukainen ja sillä määrätään rakennusten sijoitta-
misesta rantaan nähden. 

Yhteenveto: 

Ehdotusvaiheesta saatujen lausuntojen johdosta asema-
kaavaan tehtiin muutoksia ja täydennyksiä. Muutokset ja 
täydennykset eivät olleet luonteeltaan merkittäviä. Muutos-
ten johdosta kaavaa ei ollut tarpeen laittaa uudelleen ehdo-
tuksena nähtäville.  
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

 
Asemakaavassa on väljä, nauhamainen tiestön varteen rakentuva tontitus, vi-
heralueiden kirjoma korttelirakenne sekä laaja virkistysalue keskellä. Koko 
asemakaavan alueella on 28 omarantaista tonttia ja huomattava osa muista-
kin tonteista rannan välittömässä läheisyydessä.  

5.1.1 Rakenne ja mitoitus 

Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 50 ha, joka jakautuu seuraavasti: 

Käyttötarkoitus     Pinta-ala           Rakennusoikeus kem² 

AO 17,7023 23 921 
AP 2,1836 4 367 
TY-1 0,3526 705 
ET 0,2419 
VL 16,4504 
MY 1,8170 
M 0,1628 
Katua 3,3526 
W 7,6727 
 
Kokonaisrakennusoikeus on 29 343 kem². 
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5.1.2 Palvelut 

Alue on kävelyetäisyydellä keskustasta ja voi tukeutua suoraan sen tarjoamiin 
palveluihin. Laajat yleiset viheralueet tarjoavat kaikille mahdollisuuden luon-
nosta nauttimiseen. Rantavyöhykkeelle on niin ikään jätetty rakentamisesta 
vapaita kohtia joiden kautta saa yhteyden Päijänteeseen. Luhangan kunnan 
terveys- ja ympäristönsuojeluviranomaisena on Joutsan seudun terveyden-
huollon kuntayhtymä. 

5.2 Kaavan vaikutukset 

Asemakaava muodostaa Luhangan keskustaajamaan suoraan liittyvän asun-
toalueen. Alue on kävelyetäisyydellä keskustasta ja voi tukeutua sen tarjo-
amiin palveluihin. Asuntojen rakentaminen vahvistaa yhdyskuntarakennetta. 

Jo toteutuneen rakennetun ympäristön osalta asemakaava ei johda muutok-
siin vaan kaavallisesti vahvistaa olemassa olevan.  

Kaava on suunniteltu luonto- ja maisemaselvityksen suositusten mukaisesti 
siten, että alueen arvokkaimmat luontokohteet säilyvät virkistysalueina. Ra-
kentamisen väistämättömiä luontovaikutuksia on siten pyritty vähentämään.  

 

Näkymä Päijänteeltä tulee muuttumaan, koska rakentaminen on keskitetty 
sen rannoille. Kuva yllä on alueesta laaditusta tietokonemallista. Kuva havain-
nollistaa rakentamisen määrää ja korkeutta. Tuleva rakennukset tulevat il-
meeltään poikkeamaan kuvassa esitetystä sekä peittymään suurimmalta osal-
taan kasvillisuuden taakse. Keskusta-alueen maisemaa Hepoluhdan rakentu-
minen ei muuta, koska väliin jää suurehko viheralue. 

Kaikki uuden rakennettavan alueen liikenne purkautuu Hepoluhdantien ja 
Mämminniementien kautta keskustaan. 55:n pientalotontin synnyttämä liiken-
teen määrän lisäys ei ole niin suuri, että sillä olisi merkittäviä muutostoimen-
piteitä vaativaa vaikutusta keskusta-alueen liikenteelliseen toimivuuteen. Alue 
rakentunee myös vaiheittain, mikä helpottaa tilanteeseen sopeutumista. Alu-
een rakentamisen aikainen maansiirtoliikenne aiheuttaa pöly- ja meluhäiriötä 
kulkutien varrella asuville. Häiriöiden vähentämiseksi on suunniteltu Hepoluh-
dantien alkupään asfaltointia ennen rakentamisen aloittamista. 
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Teknisen huollon järjestämiseen on varauduttu laatimalla kunnallistekninen 
yleissuunnitelma, jossa on määritelty tulevat keskeiset johtolinjat ja tarvitta-
vat pumppuasemien paikat. Alueelle on myös osoitettu aluevaraus yhteistä 
lämmöntuottolaitosta varten. Kaava-alueeseen sisältyvien kunnallisteknisten 
töiden arvioidut rakennuskustannukset ovat seuraavat: 

 Rakentamiskustannukset  

(ALV 0%) 

Kokoojakadut sis. 
vesihuollon ja kuiva-
tuksen 

795 000 € 

Tonttikadut sis. vesi-
huollon ja kuivatuk-
sen 

393 000 € 

Katuvalaistus 107 000 € 

Yhteensä 1 295 000 € 

 

Alue rakennettaneen vähintään kahdessa osassa siten että ranta-alueet toteu-
tetaan ensin. 

Kaavan toteutumisen talousvaikutusten uskotaan olevan myönteiset. Tonteis-
ta saatavien myyntitulojen lisäksi uudesta alueesta seurannee myös pitempi-
aikaisia, myönteisiä vaikutuksia kunnan elinvoiman lisääntymisen myötä. Tur-
vallisuutta alueelle tuo paloaseman ja terveysaseman sijainti kuntakeskukses-
sa. 

Asemakaava mahdollistaa eri väestöryhmien laadukkaan asumisen sekä luon-
nossa virkistäytymisen. Rakentamisen hillitty mittakaava ja alueen luontevasti 
rajautuva koko luovat suotuisat edellytykset sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
tunteen syntymiselle. Tonttien koot sopivat Luhankalaiseen tyyliin ja keskus-
tan yhteistilat (kylätalo, kirkko, kirjasto, kunnantalo, tori) ovat valmiita foo-
rumeita erilaisille kulttuuritapahtumille. 

5.3 Kaavamerkinnät ja – määräykset 

Kaavamerkinnät selityksineen sekä kaavamääräykset ovat kiinteästi kaava-
karttalehdellä. 

5.4 Nimistö 

Kaavassa on uusia kadunnimiä; Hepokuja, Juhannussaarentie, Koivutie, Luh-
tatie, Niemenmaankuja, Niemenmaantie, Olavinkuja ja Pahkakuja.  
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Asemakaavaa voidaan toteuttaa sen saatua lain voiman. Asemakaavaa on 
tarkoitus lähteä toteuttamaan välittömästi. Kunnallistekninen yleissuunnitel-
ma muodostaa rungon alueen teknisille suunnitelmille. Rakentamisen toteu-
tumista kaavan mukaisesti valvoo kunnan rakennusvalvonta.  

Muinaismuistot ovat rauhoitettu suoraan lailla. Lain suojaamia muinaisjään-
nöksiä ovat mm. muinaiset hautaröykkiöt, kalmistot, asuinpaikat, kalliomaa-
laukset, uhrikivet ja muut palvontapaikat, linnavuoret ja huomattavien raken-
nusten rauniot. Niiden rauhoitusta valvoo museovirasto. Virastolla on oikeus 
tutkia, merkitä sekä suorittaa suojelun kannalta tarpeellisia toimenpiteitä. 
Kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahin-
goittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty.  

Lain mukaan muinaismuiston suoja-alueen vähimmäisleveys on kaksi metriä 
jäännöksen näkyvissä olevista ulkoreunoista. Mikäli muinaisjäännös ja siihen 
liittyvät toimenpiteet aiheuttavat merkittävää haittaa, saattaa vahingon kärsi-
jällä tietyin edellytyksin olla oikeus korvauksiin. 

Muinaismuistolaki koskee kaikkia eli myös tuntemattomia kohteita. Mikäli ra-
kennustöiden yhteydessä löytyy muinaisjäännös, on rakennustyöt keskeytet-
tävä. 

Asemakaavakarttaan merkittyä Koivutietä, Pahkakuja – kadun jatkeeksi mer-
kittyä ajoyhteysvarausta ja kortteleita 100 - 103 koskien on laadittu maan-
käyttösopimukset. Sopimuksilla on sovittu kys. alueiden rakentamisesta ja 
kunnossapidosta. Maankäyttösopimus on yksityisoikeudellinen sopimus, jonka 
sisällöstä päättävät sopimuksen osapuolet. 
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