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SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 
LUHDAN ALUEEN ASEMAKAAVA 
 
1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 

1.1 Tunnistetiedot 

 

 

 

 
Kaavan nimi: LUHDAN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMA-

KAAVAN MUUTOS 
 
Kaavan päiväys: 13.8.2010 
 
Alueen määrittely: Asemakaavan muutos koskee Saarijärven 

kortteleita 300, 306, 317, 324, 348 ja 350. 
 
 Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella 

muodostuvat Saarijärven 3. kaupunginosan 
Husuahon korttelit 306, 324, 348 ja 350-383, 
osa kortteleita 300, 316, 317 ja 348 sekä kort-
telialueisiin liittyvät katu-, virkistys- ja erityis-
alueet. 

 
Kaavan laatija: FCG Finnish Consulting Group Oy/ 
 Aulikki Graf, arkkitehti SAFA  
 Mari Seppä, arkkitehti SAFA  
 
Osoite: Pyhäjärvenkatu 1 
 33200 TAMPERE 
 
Puhelin: 010 409 5056 
 
Sähköposti: aulikki.graf@fcg.fi, mari.kirjavainen@fcg.fi 
 
Projektinumero: 25073-P10212 
 
Vireilletulo: 2.4.2009 
 
Lautakunta hyväksynyt:  
 
Kaupunginhallitus hyväksynyt:  
 
Kaupunginvaltuusto hyväksynyt: 
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2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

− Luhdan alueen kaavoituksesta on päätetty vuoden 2007 kaavoitusohjel-
massa, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 10.12.2007. 

− Kaavamuutoksen vireille tulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa 2007 
(kaupunginhallitus 10.12.2007) sekä kuulutuksella 2.4.2009 Sampo-
lehdessä ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Samalla hanketta koske-
va osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäväksi 2.4. - 
17.4.2009 

− FCG on laatinut nähtäville asetettavan asemakaavan ja asemakaavan muu-
tosluonnoksen päiväyksellä 13.8.2010 sekä kaavaselostuksen, valmistelu-
vaiheen kuulemista varten.   
 

 
2.2 Asemakaava  

Luhdan alueen asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostetaan 
uusi luonnonläheinen asuinalue 70 -80 luvulla toteutuneen Husuahon asuin-
alueen jatkeeksi. Kaavoitettavaan alueeseen kuuluu myös Hämeenniemen ja 
Husuahon kaava-alueiden välissä oleva rakentamaton maakaistale, johon on 
kaavalla osoitettu pääosin pientalotontteja mutta myös kerrostalo- ja rivitalo-
rakentamiseen soveltuvia tontteja Hämeenniementien ja Viitasaarentien kul-
maukseen. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

Asemakaavan ja -muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaavan toteut-
taminen voidaan aloittaa sen jälkeen kun valtuuston hyväksymispäätös on 
lainvoimainen. 
Saarijärven kaupunki tulee toteuttamaan alueen kunnallistekniikan suunnitte-
luttamisen ja rakentamisen alueelle. Alueen rakentaminen toteutetaan osa-
alueittain tonttikysynnän mukaan.  
Yksityisten maanomistajien kanssa laaditaan maankäyttösopimuksia kaava-
valmistelun yhteydessä. Maankäyttösopimukset hyväksyy kaupunginvaltuusto 
samalla asemakaavan hyväksymisen yhteydessä. Maankäyttösopimukset voi-
vat sisältää asemakaavan toteuttamiseen liittyviä sopimusehtoja.  
 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset, selvitykset 

− Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
− Keski-Suomen maakuntakaava, 14.4.2009 
− Keskustan kasvusuuntavertailu, 1989, Saarijärven kaupunki ja Suunnitte-

lukolmio 
− Saarijärven keskustan reuna-alueiden rakennetun kulttuuriympäristön sel-

vitys, 2009, Arkkitehtuuripalvelu Nina Könönen 
− Maisemaselvitys, 2009, A-Insinöörit Suunnittelu Oy 
− Muinaisjäännösinventointi 2007-2008, Mikroliitti Oy 
− Saarijärven keskustan yleiskaavan luontoselvitys, 2009, Enviro Oy 
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3.2 Suunnittelualueen ominaisuudet 

3.2.1 Alueen yleiskuvaus 

Saarijärven kaupungin 3. kaupunginosan Husuahon ns. Luhdan alueen ase-
makaavan ja asemakaavan muutos koskee Viitasaarentien ja Pieni-
Lumperoisen välistä aluetta. Alueen omistavat Saarijärven kaupunki ja yksi-
tyiset maanomistajat.  

 

 
Kuva 1: Kaava-alueen likimääräinen rajaus.  
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Kuva 2: Suunnittelualue ilmakuvassa  
 
 

3.2.2 Luonnonympäristö  

Maisemarakenne, maisemakuva 

Saarijärvi kuuluu maisemamaakuntaluokituksessa (YM 1992) Itäiseen Järvi-
Suomeen ja sen osa-alueeseen Keski-Suomen järviseutuun.  Keski-Suomen 
maakunnallisessa maisemaselvityksessä (Matleena Muhonen) Itäinen Järvi-
Suomi on jaettu osa-alueisiin, joista Saarijärvi muodostaa oman kokonaisuu-
tensa ”Saarijärven reitin vesistöt ja viljelymaat”. Maisemassa tyypillistä on 
kumpuileva maasto ja suhteellisen suuren korkeuserot. 

Saarijärvellä maiseman perusrakenteen muodostavat vesistöjen lisäksi luode- 
kaakko suuntainen pitkittäisharju sekä sen etelä- ja pohjoispuolella sijaitsevat 
moreenimäet. Luhdan alue samoin kuin Hämeenniemen ja Husuahon alueet 
sijaitsevat pohjoisen moreenimäen alueella.  

Luonnonolot  

Pinnanmuodoltaan suunnittelualue on melko loivasti etelästä pohjoiseen tasai-
sesti nousevaa rinnettä.  Maaperä alueella on pääosin moreenia, joka on ra-
kennettavuudeltaan hyvää. Pieni-Lumperoisen rannan tuntumassa maaperä 
on osaksi hietaa.  

Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella eikä sen läheisyydessä sijaitse 
pohjavesialueita. 

Luonnon monimuotoisuus 

Pieni-Lumperoisen rannalla Luhdanmäen ja nykyisen asutusalueen eteläpuo-
lella on lehtimetsäkuvio, joka on luontoselvityksessä todettu paikallisesti ar-
vokkaaksi rantalehdoksi. Asemakaavassa rantalehto on rajattu arvokkaaksi 
luontokohteeksi kasvillisuuden ja linnuston perusteella. Muita erityisiä luonto-
arvoja alueelta ei ole löytynyt.  
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Pienilmasto 

Suunnittelualue on pienilmastoltaan ihanteellinen asumiseen; maasto nousee 
loivasti pohjoiseen, jossa tiheä havupuuvaltainen metsä suojaa kylmiltä virta-
uksilta. 

 
Vesistöt ja vesitalous 
 
Kaavoitettava alue sijoittuu Pieni-Lumperoinen -järven rantamaisemaan. 
Maaston muodoista johtuen pintavesien valumasuunta on järven suuntaan.  

 
Maa- ja metsätalous 

Suurin osa kaavoitettavasta alueesta on maa- ja metsätalousaluetta. Alueella 
on viimevuosina tehty sekä avo- että harvennushakkuita. Alueen rantapellot 
ovat pääosin viljeltyjä. 

 

Kuva 3: Alueen tyypillistä maa- ja metsätalousmaata 
 

Luonnonsuojelu 

Vuonna 2009 suoritetussa luontoinventoinnissa alueelta ei löytynyt uhanalai-
sia kasvi- eikä eläinlajeja.  
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Kuva 4: Rantalehdon sijainti ja rajaus (Luontoselvitys 2009) 
 
 

3.2.3 Rakennettu ympäristö 

Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 

Luhdan alueelle ei ole viime vuosina ollut rakentamispainetta ja väestön mää-
rä on pysynyt pitkään lähes samana. Husuahon ja Hämeenniemen alueet ovat 
valmiiksi rakentuneita alueita, joten näilläkin asuntoalueilla väestön määrän 
vaihtelu on ollut pientä. 

Yhdyskuntarakenne 

Husuahon asuinalueella yhdyskuntarakenne on hyvin tiivistä. Tonttikoko alu-
eella vaihtelee 1000 m² molemmin puolin. Hämeenniemen alue on hieman 
väljempää asuntoaluetta. Luhdan alue on yhdyskuntarakenteeltaan hyvin ha-
janaista - alueelle on muodostunut suunnittelemattomasti muutamia vakitui-
sia asuinrakennuspaikkoja.  

Kaupunki- /taajamakuva 

Luhdan alue on tyypillistä maalaismaisemaa; peltojen ja metsien vuorottelua 
sekä asutusta harvakseltaan teiden varsilla.  

Asuminen 

Suunnittelualueella olevat vakituiset asunnot ovat omakotitaloja. Pieni-
Lumperoisen rannalla on kolme loma-asuntoa. 

Palvelut 

Alueen asukkaiden tarvitsemat palvelut sijaitsevat Saarijärven ydinkeskustas-
sa. 

Työpaikat, elinkeinotoiminta 
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Suunnittelualue on tarjonnut työtä alkutuotannossa toimiville henkilöille. 
Suunnittelualueella ei kuitenkaan asu maanomistajia jotka harjoittavat alueel-
la maa- ja metsätaloutta. 

Virkistys 

Luhdan metsäiselle alueelle on syntynyt kattava polkuverkosto, mikä kertoo 
etenkin Luhdanmäen ahkerasta virkistyskäytöstä. Erityisesti Husuahon asuk-
kaat käyttävän viereistä metsäaluetta lenkkeilyyn ja koirien ulkoiluttamiseen.  

Liikenne 

Alueen pohjoispuolella kulkeva Viitasaarentie on kantatie. Muut tiet ovat alu-
een sisäisiä asuntoteitä. Luhdan alueen auto- ja kevytliikenne kulkee Honke-
linmäentien yksityistietä pitkin Viitasaarentielle. Talvisin on ollut mahdollista 
kulkea kävellen keskustan suuntaan myös järven jäätä pitkin.  

 

Kuva 5: Honkelinmäentien ja Viitasaarentien risteysalue. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Saarijärven keskustan reuna-alueiden rakennetun kulttuuriympäristön selvi-
tyksessä on tarkasteltaviin alueisiin kuulunut myös Hämeenniemen, Husuahon 
ja Luhdan alueet. 
Kaavoitettavan alueen tuntumassa on inventoituja rakennettuja kulttuuriym-
päristökohteita kaksi. Näitä ovat Mäntylän vuosina 1975-80 rakennetut luhti-
kerrostalot kaavoitettavan alueen länsipuolella ja Hämeenniemen 1920-
luvulta alkaen rakennettu asutusalue kaavoitettavan alueen lounaispuolella. 

 
Saarijärvellä on suoritettu pienvesien rantaosayleiskaava-alueen muinaisjään-
nösinventointi 2007–2008. Muinaisjäännösinventoinnin on laatinut Mikroliitti 
Oy.  Suunnittelualueella ei tunneta muinaismuistolain 295/63 rauhoittamia 
kiinteitä muinaisjäännöksiä.  
 
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta alue on inventoitu vuonna 2007 (Mikro-
liitti Oy: Saarijärven pienvesien inventointi). Alueella ei ole arkeologista kult-
tuuriperintöä. 
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Kuvat 6-7: Esimerkkejä Honkelinmäentien varteen sijoittuvasta rakennuskannasta. 

Tekninen huolto  

Saarijärven Vesihuolto Oy:n runkovesijohto sijaitsee Luhdan alueen pohjois-
osassa lähellä Viitasaarentietä. Honkelinmäentien varrella olevat rakennetut 
kiinteistöt on liitetty vesijohtoverkkoon. 

Erityistoiminnat 

Alueen halki kulkee Vattenfall Verkko Oy:n 20 kW ilmajohto. Siirtolinja on 
vanha ja tulevaisuudessa linjan perusparannuksen yhteydessä se mahdollises-
ti siirretään Viitasaarentien varteen.  

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Alueella ei ole ympäristösuojelun tarpeita eikä merkittäviä ympäristöhäiriöitä. 
Viitasaarentie aiheuttaa jonkin verran liikennemelua aivan alueen pohjois-
laidalla. Samoin Pieni-Lumperoisen eteläpuolella oleva vt-13:n liikennemelu 
kantautuu Hämeenniemen ja Luhdan alueelle järven pintaa pitkin. 
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Kuva 8: Saarijärven kirkko näkyy maamerkkinä lahden toisella puolen 

 

3.2.4 Maanomistus 

Suunnittelualueen koko on noin 72 hehtaaria, josta kaupungin maanomistus 
on 30,5 hehtaaria. Muu osa alueesta on yksityisessä omistuksessa. 

 

Kuva 9: Kaupungin maanomistus vaalean keltaisella merkittynä. 

 

3.3 Suunnittelutilanne 

3.3.1 Maakuntakaava 

Maakuntakaava 

Keski-Suomen maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 
14.4.2009. 

Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi 
(A). Pieni osa alueesta kuuluu myös kulttuuriympäristön kehittämisen kohde-
alueeseen (kuk). Alla olevassa kuvassa on ote maakuntakaavasta. Suunnitte-
lualue rajoittuu idässä maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. 
Suunnittelualue on osoitettu punaisella nuolella. 
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Kuva 10: alueen sijainti osoitettuna punaisella nuolella maakuntakaavassa 

Saarijärven kaupungin osayleiskaava 

Saarijärven kaupungin keskustan uusi oikeusvaikutteinen yleiskaavatyö on 
aloitettu vuoden 2008 lopulla, ja sen on arvioitu valmistuvan vuoden 2012 ai-
kana. 

Edellinen Saarijärven keskustan oikeusvaikutukseton yleiskaava on vuodelta 
1982. Tässä kaavassa Luhdan alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi 
ja Hämeenniemen ja Husuahon väliin jäävä metsäalue puistoalueeksi. 

Rakennusjärjestys 

Saarijärven voimassaolevan rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto hy-
väksynyt 16.2.2009. Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät asema-
kaavoja kuitenkin niin, että asemakaavan määräykset menevät rakennusjär-
jestyksen edelle. 

Pohjakartta 

Finnmap Oy on laatinut Saarijärven kaupungin pohjakartan MK 1:1000. Kartta 
on hyväksytty 12.1.1988 Maanmittaushallituksessa. Pohjakartan ajantasai-
suus on tarkistettu vuonna 2009. Pohjakartan täydennykset hyväksyy Saari-
järven kaupungin maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen.  

Saarijärven keskustan kasvusuuntavertailu 

Saarijärven kaupunki on laatinut keskustan laajentumisalueita koskevan tar-
kastelun vuonna 1989 eli ns. kasvusuuntavertailun, jonka mukaisesti Luhdan 
alue on luontevaa keskustan laajentumissuuntaa (selvityksessä nimitetty alu-
etta Hämeenniemenä kokonaisuudessaan).  

 

Luontoselvitys 

Luontoselvityksessä paikallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi on merkitty 
Luhdan alueelta rantalehto. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan tarve, suunnittelun käynnistyminen ja sitä koskevat pää-
tökset 

Luhdan alueen kaavoituksesta on päätetty vuoden 2007 kaavoitusohjelmassa, 
jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 10.12.2007. Kaavamuutoksen vireille 
tulosta on ilmoitettu vuoden 2007 kaavoituskatsauksessa. Vireilletulosta kuu-
lutettiin myös 2.4.2009 samalla kun hanketta koskeva osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma asetettiin nähtäville. 

Luhdan alue on taajaman kasvusuuntavertailussa parhaaksi todettu kaupunki-
taajaman kasvusuunta (Saarijärven kaavoituskatsaus 2008). Asemakaavan 
laatimisen lähtökohtaisena tavoitteena on ollut uuden pien- ja rivitalovaltaisen 
asuntoalueen muodostaminen. Alueelle on mahdollista kaavoittaa myös oma-
rantaisia asuntotontteja. Kaavahankkeen perusselvitysten tekeminen aloitet-
tiin syksyllä 2008. Alueen kaavaluonnosvalmistelu aloitettiin 2009. 

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.2.1 Osalliset 

Kaavamuutoksen osalliset (MRL 62 §) on lueteltu liitteenä 1 olevassa osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). 
 

4.2.2 Vireille tulo 

Kaavanmuutoksen vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa 2007 si-
ten kuin edellä kohdassa 2.1 (Kaavaprosessin vaiheet) ja liitteenä olevassa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty. 

4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäväksi kaavaluonnoksen 
kanssa samanaikaisesti.  
 
Vuorovaikutus järjestetään, kuten osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on 
ilmoitettu. 
 
Alueen maanomistajien kanssa on järjestetty useita neuvotteluita. 
 
 

4.3 Viranomaisyhteistyö 

Kaavaprosessin aikana ollaan yhteydessä Keski-Suomen Ely-keskukseen ja vi-
ranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa kaavan myöhemmissä vaiheissa. 
Kaavasta pyydetään lausunnot viranomaisilta. 

Viranomaisneuvottelussa 11.3.2009 Saarijärven kaupunki esitteli kaavahank-
keen taustat. Tämän jälkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma käytiin koh-
ta kohdalta läpi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tehtiin korjauksia ko-
kouksen perusteella.  

Asemakaavasta pidettiin vireilletulovaiheen MRL 66 §:n ja MRA 26 §:n mukai-
nen viranomaisneuvottelu Keski-Suomen ELY -keskuksessa ja Kaavoitukseen 
liittyvä viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa, kun kaavaehdotus on 
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ollut julkisesti nähtävillä ja sitä koskevat lausunnot ja mahdolliset muistutuk-
set on saatu 

Viranomaisneuvotteluun osallistuvat: 

° Keski-Suomen ELY-keskus 

° Keski-Suomen liitto 

° Keski-Suomen museo 

° Saarijärven kaupunki 

Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta, Keski-Suomen ELY-
keskukselta, palo- ja pelastustoimelta, terveysvalvonnan johtajalta pyydetään 
kommentit kaavaluonnoksesta ja lausunnot kaavaehdotuksesta.  

Kaavaluonnos käsitellään Saarijärven kaupungin ympäristölautakunnassa en-
nen nähtäville asettamista.  

Kaavaehdotus käsitellään Saarijärven kaupunginhallituksessa ennen nähtäville 
asettamista. 

 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: 

Asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleis-
kaavaa. MRA 25 §:n mukaisesti esitetään selvitys kaavan suhteesta valtakun-
nallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan.  

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ovat:  

1) Toimiva aluerakenne 

2) Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

3) Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 

4) Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

1. Toimiva aluerakenne: 

Luhdan alue tukee Saarijärven ydinkeskustarakenteen kehittämistä mm. tii-
vistämällä asemakaava-aluetta (kaavoittamattomat välialueet). Alueraken-
teen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin 
vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Laajennusalue kytkeytyy suoraan jo raken-
nettuun asemakaava-alueeseen eli uusi kaavoitettava alue ei muodosta hai-
tallista yhdyskuntarakennetta etäisen sijaintinsa takia. Uuden kaava-alueen 
katuverkko liittyy osin jo rakennettuun katuverkkoon.  

2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: 
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Luhdan alueen palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutetta-
vissa; alueen läheisyydessä on terveyskeskus ja ydinkeskustan palvelut (kou-
lukeskus, liikuntapalvelut).  

Luhdan alue sijoittuu eteläiseen rinnemaastoon järvimaiseman äärelle ja 
elinympäristön maisemalliset puitteet ovat hienot. 

3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö- ja luonnonvarat 

Luhdan kaava-alue sijoittuu kiinteästi jo olemassa olevaan asutusalueeseen, 
jossa on erityyppistä asuinrakennuskantaa kerrostalokortteleista omakotitalo-
kortteleihin. Kaava-alueelle ei ole kulttuurihistoriallisesti arvokkaita suojeltuja 
rakennuksia tai pihapiirejä.  

Kaava-alueelle on varattu laajahko metsäinen lähivirkistysalue mäkialueen 
harjulle ja luoteisosaan. Alueelle on jo toteutunut polkuverkosto ja metsäalue 
on Husuahon asukkaiden virkistyskäyttöaluetta; siten alueelle ei nyt laaditta-
valla asemakaavalla muodosteta asuinrakennustontteja.  Mäkialueelta on va-
rattu viherväylä rantaan. Ranta-alueella on yleinen uimaranta-alue ja varaus 
yhteiskäyttöiselle rantasaunalle taka-alueen kortteleiden käyttöön.  

4.Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 

Luhdan alue sijoittuu aivan ydinkeskustan tuntumaan Kannonkosken ja Viita-
saaren tien läheisyyteen. Tieyhteydet alueelle ovat hyvät. Kaava-alue sijoittuu 
osin jo toteutuneen asemakaavan välialueelle, miltä osin jo rakennettu katu-
verkko palvelee muodostuvaa asemakaava-aluetta. Kaavahankkeella muodos-
tuva laajennusalue  

 

 

 
 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Luhdan alueesta on tehty useita erilaisia alustavia luonnosvaihtoehtoja. Mai-
semalliset näkökohdat sekä maanomistajien toiveet on pyritty ottamaan 
suunnittelussa mahdollisimman hyvin huomioon. 

Maiseman kannalta kiinnostava Honkelinmäen lakialue on suunnittelussa jä-
tetty rakentamattomaksi, ja rannoille on pyritty osoittamaan sopiviin kohtiin 
kattavat yleiset uimarannat ja venevalkamat. 

Keskeinen liikenteellinen tavoite on ollut läpiajoliikenteen välttäminen uusilla 
alueilla. Hyvät jalankulun ja kevyen liikenteen mahdollisuudet ovat myös ol-
leet yksi kaavan keskeisistä tavoitteista. 

Suunnittelun kuluessa Saarijärven kaupunki teki päätöksen tavoitella alueelle 
omakotinäyttelyä. 

Seuraavilla kuudella sivulla esitellään työvaiheen luonnoksia ja vaihtoehtoja. 
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4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

4.5.1 Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta 

 

4.5.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu 

Esitetyissä vaihtoehtotarkasteluissa on tutkittu uusien korttelialueiden sijoit-
tumista sekä katulinjoja ja niiden jyrkkyyksiä. Erityisesti vaihtoehdoissa on 
tarkasteltu pääsy-yhteyttä mäkialueen ylimmille kortteleille. Alkuvaiheen 
luonnoksissa mäen ylimmille kortteleille osoitettiin katuyhteys mm. Honkelin-
mäentien puolelta, mutta esitetyt ratkaisut olivat liian jyrkkiä. Siten mäkialu-
een ylimpien kortteleiden katuyhteys on viimeisessä kaavaversiossa osoitettu 
liitettynä jo rakennettuun Husuahon katuverkkoon. Muuta kautta mäkialueelle 
ei löytynyt riittävän loivaa katuyhteyttä. 

Ranta-alueen tonttimääriin ja sijoitteluihin ovat vaikuttaneet merkittävästi yk-
sityisten maanomistajien kanssa käydyt neuvottelut; yleinen uimaranta-alue 
sijoitettiin neuvottelujen pohjalta kaupungin omistamalle maa-alueelle. Kau-
pungin tavoitteena oli myös muodostaa viheryhteys mäkialueelta rantaan, jo-
ka on näkyvissä viimeisessä versiossa lähiviheralueena (VL). 

Nähtäville asetetussa versiossa asuinrakennuskortteleiden välille on jätetty 
viherkaistoja mm. estämään pintavesien kulkeutumista alemmalle tontille, 
vaikka alueelle toteutetaan sadevesien keräysverkosto, johon tonttien pinta-
vedet ohjataan. 

Mäkialueella on kaikissa vaihtoehdoissa laajahko lähivirkistysalue kaupungin 
omistamalla maa-alueella; virkistysaluevaraus on tärkeä pelkästään jo raken-
nettua aluetta palvelemaan ja uusien asuinrakennuskortteleiden myötä virkis-
tysalueen merkitys edelleen kasvaa. 

Honkelinmäentien varrelle jo rakennetut asuinrakennukset vaikuttivat mm. 
pääkatuverkon linjaukseen eli Honkelinmäentie muodostaa selkeän pääkadun 
uudelle asuinalueelle.  
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Lahdenperän alueen (aiemmin kaavoittamaton välialue) kaavaratkaisuun vai-
kuttivat mm. korkeuskäyrästöt ja toteutunut rakentaminen sekä katuverkosto 
välialueen eri puolilla. Lähdenperän alueen pohjoisosaan on varattu kerrosta-
lokortteli ja tämän läheisyyteen rivitalo- ja pientalokorttelit. Omakotitalokort-
telit sijoittuvat rantaan ja alueen keskiosaan. Omakotitalokorttelit on sijoitettu 
siten, että jo rakennettujen kortteleiden ja uusien kortteleiden välille jää vi-
herkaistoja. Kaikkien kortteleiden sijoittamiseen on vaikuttanut merkittävästi 
alueen maastomuodot (jyrkkyys) ja liittymismahdollisuus olemassa olevaan 
katuverkkoon. 

Ensimmäisiin kaavaluonnostelmiin verraten kaava-alue on pienentynyt mer-
kittävästi. Aluerajaus on muodostunut yksityisten maaomistajien kanssa käy-
tyjen neuvottelujen pohjalta; usea maanomistaja ei halunnut osallistua kaa-
vahankkeeseen.  

 

kuva 11: 30.8.2009 
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kuva 12: 31.8.2009 
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kuva 13: 30.10.2009 

 

 

kuva 14: 25.11.2009 
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kuva 15: 25.11.2009 

 

 

kuva 16: 23.2.2010 
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kuva 17: 23.2.2010 

 

 

kuva 18: 28.5.2010 
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kuva 19: 8.6.2010 

 

 

kuva 20: 9.6.2010 
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kuva 21: 11.8.2010 

 

 

kuva 22: 11.8.2010 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

Kaava tiivistää ja jatkaa nykyisen asuinalueen rakennetta. Korttelialueet si-
joittuvat siten, että kerrostalotontit sijaitsevat olemassa olevien kerrostalojen 
vieressä, lähinnä kaupungin keskustaa. Väljimmät erillispientalojen alueet si-
joittuvat kaava-alueella kauimmas keskustan palveluista. Näille tonteille kulku 
on Honkelinmäentieltä. Kaava-alueelle on asuinrakentamisen lisäksi osoitettu 
tontteja, joille voi sijoittaa erillispientalojen vaihtoehtona myös yleisiä raken-
nuksia. Näin kaavassa on varauduttu esimerkiksi päiväkodin rakentamiseen 
alueelle. 

Maisema ja luonnonolot on pyritty ottamaan huomioon jättämällä kukkuloiden 
lakialueet rakentamatta ja sijoittamalla tonttialueet alueen lämpimälle rinteel-
le, josta aukeaa järvinäköala useimmille tonteille. 

5.1.1 Mitoitus 

Asuinalueet: 

Uusien pientalotonttien koko vaihtelee pääasiassa 1 500-3 000 m²:n välillä. 
Suurimmat tontit sijoittuvat ranta-alueille ja pienimmät Husuahon ja Hä-
meenniemen välimaastoon.  

Liikenne 

Honkelinmäentien toimii Luhdan alueen kokoojankatuna ja sen varteen on 
tarkoitus toteuttaa korotettu jalkakäytävä. Uusien tonttikatujen leveydeksi on 
suunnitelmassa varattu pääosin 14 m.  

Muut alueet 

Suunnitelmassa on osoitettu Luhdan alueelle tarpeelliseksi katsottu määrä 
virkistysalueita ja kunnallisteknisiä erityisalueita. 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Asemakaavan keskeisenä tavoitteena on luoda luonnonolosuhteet ja maisema 
huomioon ottaen viihtyisä asuinalue keskustan tuntumaan. 

 
Suunnittelussa huomioidaan luonto- ja maisemaselvityksessä mainitut luonto-
arvot. Alueen kaavoituksella ei heikennetä merkittävästi luonnon monimuotoi-
suutta.  
 
 

5.3 Aluevaraukset 

5.3.1 Rakentamiseen tarkoitetut tontit: 

Asemakaavalla muodostuu yhteensä 139 tonttia, joista 10 on tonttien laajen-
nuksia: 
AO erillispientalojen tontteja yhteensä 110 kpl 
AO erillispientalotonttien laajennukset 10 kpl 
AO/Y- tontteja 4 kpl 
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AP -tontteja 11 kpl(asuinpientalotontit) 
AR -tontteja 1 kpl (rivitalotontit) 
AK -tontteja 3 kpl (kerrostalotontit) 
 
Kaavalla muodostuvista tonteista 21 kappaletta on jo rakennettuja joko vaki-
tuiseen asuinkäyttöön tai loma-asumiseen. Kaava-alueella on rantatontteja 
20, joista 7 on rakennettuja. 
Kaupungin omistamalle alueelle muodostuu uusia tontteja 37 ja lisäksi 10 
tonttiosaa (puolikkaita tai pienempiä osia). Rantatontteja kaupungille muo-
dostuu 1 kokonainen ja kaksi puolikasta.   
 
 

5.3.2 Muut alueet 

Korttelialueisiin liittyviä muita alueita muodostuu seuraavasti: 

Asuintonttien lisäksi alueelle muodostuu kaksi energiahuollon aluetta ja uusi-
na katuina Järviluhdantie, Luhtasarantie, Luhdanranta, Uukkalanrinne, Honke-
linmäentie (aiemmin yksityistie) sekä Rauduskoivunkuja. 

Olemassa olevista kaduista kolmea jatketaan eli Toikantietä, Husuahontietä 
sekä Pitkärasia. 

5.4 Kaavamuutoksen vaikutukset 

Vaikutusten arvioinnin tarkoituksena on ennakkoon arvioida kaavan toteutta-
misesta aiheutuvat merkittävät vaikutukset. Arviointi on apuna tehtäessä 
kaavaa koskevia ratkaisuja. Lähtökohtana vaikutusten arvioinnissa on kaavan 
toteuttamisen vaikutusten vertailu nykytilaan. 

  Vaikutusten selvittäminen perustuu alueelta käytössä oleviin perustietoihin, 
 alueella suoritettuihin maastokäynteihin, aluetta koskeviin selvityksiin ja 

suunnitelmiin, osallisilta saataviin lähtötietoihin, lausuntoihin ja huomautuk-
siin sekä laadittavien suunnitelmien ympäristöä muuttavien ominaisuuksien 
analysointiin. 
 

5.4.1 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 

Suunnittelualue sijaitsee keskustan läheisyydessä, noin 2-3 km ydinkeskus-
tasta. Alue liittyy välittömästi jo rakennettuihin asemakaava-alueisiin. Kaaval-
la tiivistetään ja jatketaan olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. 

5.4.2 Vaikutukset liikenteeseen 

Liikenne lisääntyy suunnittelualueella ja sen läheisyydessä. Autoliikenteen li-
säksi lisääntyy myös jalankulku ja pyöräily. Alueen sijainti keskustan tuntu-
massa luo mahdollisuuksia työmatkaan jalan ja pyörällä. 

Alueen suunnitteluratkaisussa on otettu huomioon Husuahontien liikennemää-
rien kohtuullisena pitäminen. Uusien läntisten alueiden henkilöautoliikenne 
nojaa pääosin Honkelinmäentiehen. 

5.4.3 Vaikutukset yhdyskuntatalouteen 

Suunnittelualueen toteuttamisesta vastaavat kaupunki. Niiden yksityisten 
maanomistajien kanssa, jotka saavat kaavasta merkittävää hyötyä, laaditaan 
maankäyttösopimukset. Kaavasta aiheutuu kaupungille kustannuksia katujen 
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ja teiden suunnittelusta ja rakentamisesta sekä virkistysalueiden toteuttami-
sesta, mm. uimapaikka rantaan.  

5.4.4 Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin 

Maa- ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset syntyvät ihmisten asumisesta 
alueella. Kasvillisuus ja maaperän muodot aiheuttavat rajoituksia rakentami-
selle. Tämän on otettu huomioon alueiden sijoittelussa sekä kaavamääräyk-
sissä. 

Herkälle rantalehdon alueelle on osoitettu kaavamerkintä AO-1, jossa luonto-
arvot on pyrittävä säilyttämään. 

5.4.5 Vaikutukset maisemaan ja rakennettuun ympäristöön 

Rakennettavat korttelialueet on kaavassa pyritty osoittamaan siten, että ne 
eivät riko maisemaa. Kukkulan lakialue on jätetty virkistysalueeksi. Olemassa 
olevaa aiemmin kaavoitettua taajamaa on pyritty tiivistämään ja paranta-
maan. 
Aikaisemmin muodostuneiden rakennettujen kiinteistöjen ohjeellinen tonttija-
ko noudattaa pääosin olemassa olevaa kiinteistöjaotusta.  
Aikaisemmin yksityistienä ollut Honkelinmäentie muuttuu kaduksi ja sen linja-
us säilyy Viitasaarentien risteysaluetta lukuun ottamatta entisellään. 
 
 

5.4.6 Vaikutukset sosiaaliseen ympäristöön  

Kaavalla laajennetaan Saarijärven keskustan taajama-aluetta. Luhdan alue on 
todettu Saarijärven keskustan kasvusuuntavertailussa parhaimmaksi taaja-
man kasvusuunnaksi. Kaavalla tiivistetään ja laajennetaan nykyisen taajaman 
reuna-alueiden jo kaavoitettua ja rakennettua ympäristöä. 

Uudet alueet vastaavat Saarijärven tonttikysyntään, ja niiden toivotaan hou-
kuttelevan kaupunkiin myös uusia asukkaita ja työvoimaa. 

Alueille on osoitettu asumisen lisäksi tontteja, joille voidaan sijoittaa yleisiä 
rakennuksia kuten esimerkiksi päiväkoti. Virkistysmahdollisuuksiin ja rantojen 
käyttöön on kiinnitetty erityisesti huomiota. 

5.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset 

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kaavamerkinnät ja -määräykset ovat 
ympäristöministeriön 31.3.2000 asetuksen mukaisia.  

 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 

Asemakaavan toteutusta ohjaa asemakaavamääräysten lisäksi alueelle laadit-
tavat rakennustapaohjeet. Saarijärven kaupungin rakennusjärjestys ohjaa ra-
kentamista niiltä osin, joilta ei ole määräyksiä asemakaavassa.  
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6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 

Asemakaavan ja -muutoksen kunnallistekniikan toteuttamisesta vastaa kau-
punki. Alueen tonttien rakentumista seurataan lähinnä toteutuneiden tontti-
kauppojen ja myönnettävien rakennuslupien kautta.  
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