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Yleistä 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja 

maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole 

merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet 

sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, 

tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. 

Kuhmoisten kaavoitukseen liittyvät palvelut tuottaa Jämsän kaupunki toukokuun 2018 loppuun asti. 

Maankäytön suunnittelun kärkihankkeita vuonna 2018 ovat Kuhmoisten keskustan osayleiskaavan 

laatiminen, satama-alueen kehittäminen sekä Koskenpartaan kaavan loppuunsaattaminen. Strategisen 

tason suunnitelmat tukevat edelleen toisiaan Kuhmoisissa. Vuoden 2012 lopulla valmistunut työllisyys- ja 

elinkeinostrategian ja Katse Kuhmoisiin - maankäytön periaateohjelman linjaukset tulevat näkymään sekä 

kunnan kärkihankkeissa, että myös muiden kaavojen sisällössä. 

Maakuntakaavoitus 

 

Maakuntakaavoitus on osa maakunnan suunnittelua. Maakunnan suunnittelussa otetaan huomioon 

valtakunnalliset tavoitteet sovittaen ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten 

tavoitteiden kanssa. Maakunnan liitto huolehtii maakuntakaavan laatimisesta, kaavan pitämisestä ajan 

tasalla ja sen kehittämisestä. Keski-Suomen maakuntakaavasta vastaa Keski-Suomen liitto. Maankäyttö- ja 

rakennuslain mukaan maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja 

osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaava toimii ohjeena 

laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin 

alueiden käytön järjestämiseksi. 

Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava 

 
Keski-Suomen maakuntahallitus käynnisti 13.3.2015 Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistuksen. Tarkistus 

koskee Keski-Suomen maakuntakaavaa, 1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavaa sekä Pirkanmaan 1. 

maakuntakaavaa Jämsän Länkipohjan osalta. Kaavoitusprosessin yhteydessä arvioitiin voimassa olevia 

kaavoja. Tarkistus koskee kaikkia maakuntakaavan teemoja: asutusrakennetta, liikennettä, teknistä 

huoltoa, luonnonvaroja, erityistoimintoja, kulttuuriympäristöä, luonnonsuojelua ja virkistystä. 

Lopputuloksena saatiin kaikki voimassa olevat maakuntakaavat korvaava Keski-Suomen tarkistettu 

maakuntakaava. Kaavaprosessin aikana ratkaistiin miltä osin voimassa olevien kaavojen merkintöjä jätetään 

voimaan ja mitä uusia asioita otetaan mukaan. Samalla kun tarkistettu maakuntakaava hyväksyttiin, 

kumottiin kaikki aiemmat maakuntakaavat. Maakuntavaltuusto hyväksyi tarkistetun maakuntakaavan 

1.12.2017 ja Keski-Suomen maakuntahallitus päätti kokouksessaan 26.1.2018 § 6 määrätä valtuuston 

hyväksymään maakuntakaavan tulemaan voimaan. Tarkistettuun maakuntakaavan voi tutustua Keski-

Suomen liiton sivuilla osoitteessa www.keskisuomi.fi/maakuntakaavoitus. 

https://www.keskisuomi.fi/maakuntakaavoitus
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KUVA 1. Ote hyväksytystä Keski-Suomen tarkistetusta maakuntakaavasta. 

Yhteystiedot 

Maakuntakaavoituksen valmistelua johtaa suunnittelujohtaja Olli Ristaniemi, puh. 040 595 0052, sähköp. 

etunimi.sukunimi@keskisuomi.fi. 

Lähempiä tietoja maakuntakaavoituksesta saa Keski-Suomen liiton toimistosta, os. Cygnaeuksenkatu 1, 

40100 Jyväskylä, puh. 040 021 0327 (Info) sekä liiton kotisivuilta: www.keskisuomi.fi. 

Yleiskaavoitus 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan 

yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen.  

Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen 

kaavoituksen sekä muun maankäytön suunnittelun ja rakentamisen perustaksi. Yleiskaavoja on 

luonteeltaan erilaisia: strateginen, yleispiirteinen ja yksityiskohtainen yleiskaava. Yksityiskohtaisella 

yleiskaavalla voidaan halutessa ottaa kantaa rakennusoikeuksiin, jolloin se toimii rakennusluvan 

perusteena. Osayleiskaavaksi kutsutaan yleiskaavaa, joka ei koske koko kuntaa, vaan on laadittu jollekin 

kunnan osa-alueelle.  

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen 

pitämisestä ajan tasalla. Kunnan sisäisen yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Kuntien yhteisen 

yleiskaavan hyväksyy kuntien yhteinen toimielin ja vahvistaa ympäristöministeriö. Kuhmoisissa on laadittu 

keskustaajaman yleiskaava vuonna 1991. Keskustan yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen. 

Oikeusvaikutukseton yleiskaava ohjaa päätöksentekoa, mutta vasta oikeusvaikutteinen yleiskaava on lain 

mukaan sitova.  Vuonna 2014 Kuhmoisissa on tarkistettu keskustaajaman yleiskaavan uusimisen tarve ja 

todettu sen olevan tarpeellinen.  
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Kunnassa on voimassa myös oikeusvaikutteinen sisäjärvien rantayleiskaava, 

sekä Päijänteen rantayleiskaava. 

Kuhmoisten keskustan osayleiskaava 2030 
 
Kuhmoisten keskustan osayleiskaavan vireilletulosta on ilmoitettu vuoden 2016 kaavoituskatsauksessa, 
jonka Kuhmoisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt 21.12.2015 § 65. Osayleiskaavan tavoitteena on luoda 
edellytykset Kuhmoisten elinvoiman säilymiselle tulevaisuudessa. Kaavoituksen tarkoitus on paikallisen 
elämisen laadun edistämisen lisäksi kohdentaa kehittäminen asioihin, joilla on hyödyntämätöntä 
potentiaalia. Suunnittelun kuusi kärkeä ovat: 
 

 matkailun kehittäminen 

 vapaa-ajan asumisen tukeminen 

 korkealaatuisen asumisen tukeminen 

 uusien maankäytön tapojen ideoiden mahdollistaminen 

 ekologisiin tavoitteisiin sitoutuminen. Kaavoitushankkeessa huomioidaan mm. kulttuuriympäristö-, 

 luonto- ja maisema-arvot 

 yhdyskuntarakenteen tiivistäminen 
 

Tavoitteena on, että Kuhmoisten keskustan osayleiskaavalla vastattaisiin todellisiin noin 10 vuoden 
tulevaisuusnäkymiin ja siinä osoitetut uudet aluevaraukset toteutuisivat tulevana asemakaavoituksena. 

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 14 päivän ajan 31.1.-14.2.2018. Keväällä 

2018 kilpailutetaan osayleiskaavan laadinnan konsulttityö. 

Asemakaavoitus 

 

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavoituksen työkaluista. Asemakaavassa voidaan ottaa kantaa 

rakentamisen määrään, sijaintiin ja laatuun tarvittaessa hyvinkin yksityiskohtaisesti. Maankäyttö- ja 

rakennuslain mukaan asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys 

taikka maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Asemakaavan laatii kunta ja hyväksyy kunnanvaltuusto. 

Ranta-alueilla voivat maanomistajat laadituttaa mailleen ranta-asemakaavan. 

Vireillä olevat asemakaavat 
 

Koskenpartaan asemakaava 

Koskenpartaan kaava-alue sijoittuu valtatien 24 läheisyyteen Ala-Karkjärven rannalle. Kaavaehdotuksessa 

on osoitettu 7 tonttia, joiden pinta-alat vaihtelevat noin 1400 - 1700 m²:n välillä ja rakennusoikeus 250 - 

300 m²:n välillä. 4 tonteista ovat omarantaisia. Erillispientalokortteleiden (AO) lisäksi muodostuu 

katualuetta, vesialuetta (W), suojaviheraluetta (EV) sekä lähivirkistysaluetta (VL). 

Koskenpartaan asemakaava tuli vireille kaavoituskatsauksen 2013 yhteydessä (Kvalt 7.6.2013 § 61). Kaavan 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 27.2. - 31.3.2014. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 

8.4. - 8.5.2015, ehdotus 20.4. - 23.5.2016 ja kaavaehdotus II 31.1.-2.3.2018. Tavoitteena on että 

kunnanvaltuusto hyväksyisi asemakaavan keväällä 2018. 
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KUVA 2. Ote Koskenpartaan asemakaavaehdotuksesta II. 

Satamarinteen asemakaava ja asemakaavan muutos 

Suunnittelualue sijaitsee Kuhmoisten keskustan itäosassa Päijänteen rannalla sataman 

ympäristössä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 17,8 hehtaaria, joista noin 13,7 hehtaaria on maa-

aluetta. Alueen läntinen osa sekä sahan taakse johtava katu (Korppilankuja) on asemakaavoitettu, sahan 

eteläpuolinen osa sekä Heinsaari on asemakaavoittamaton.  

Asemakaavan tavoitteena on luoda puitteet korkealaatuiselle keskusta-asumiselle, mahdollisesti myös 

senioriasumiselle sekä monipuolisen matkailu- ja elinkeinoelämän luontevalle yhdistelmälle. Tavoitteena on 

myös ohjata alueen rakentamista ekotehokkaisiin ratkaisuihin. Alueen neljän asuinkerrostalon osalta 

kaavaa tarkistetaan vastaamaan nykyistä tilannetta. 

Kunnanvaltuusto päätti kaavan vireille laittamisesta 17.6.2013 § 61 kaavoituskatsauksen 2013 yhteydessä. 

Asemakaavaluonnos pidettiin nähtävillä 31.1.-2.3.2018. 
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 KUVA 3. Ote Satamarinteen kaavaluonnoksesta. 

 

 

2017 hyväksytyt asemakaavat 
 

Toritien asemakaavamuutos 
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Kunnanvaltuusto päätti 19.5.2014 § 36 Toritien asemakaavahankkeen vireille 

tulosta kaavoituskatsauksella 2014. Suunnittelualueeseen kuuluu Kuhmoisten 

keskustan läpi kulkeva Toritie ja siihen rajautuvia kiinteistöjä sekä päivitettäviä 

asemakaava-alueita. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 30 ha.  

Kaavan tavoitteena on muuttaa Kuhmoisten keskustan pääkadun asemakaavamerkintä "yleinen tie 

vierialueineen (LYT)" –merkinnästä katualueeksi ja siirtää sen myötä kadun kunnossapito kunnalle. Samalla 

tarkistetaan Toritiehen rajautuvien alueiden asemakaavojen ajantasaisuus ja mahdolliset tulevaisuuden 

tarpeet. Maisemallisena tavoitteena on merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen säilymisen 

turvaaminen sekä mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden muutosten sopeuttaminen 

kulttuuriympäristön arvoihin. 

Toritien asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 13.4. – 13.5.2016 

ja luonnos 30.6. - 17.8.2016. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 16.2.-17.3.2017. Kunnanvaltuusto hyväksyi 

asemakaavan muutoksen 22.5.2017 ja se tuli voimaan julkisella kuulutuksella 5.7.2017. 

 
KUVA 3. Ote hyväksytystä Toritien asemakaavamuutoksesta. 

 

Ranta-asemakaavoitus ja rantayleiskaavoitus 
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Tanhuan ja Pikkutupasalon ranta-asemakaava / rantayleiskaavamuutos  

Päijänteen rannalla Kuhmoisten keskustan kaakkoispuolella sijaitsevassa 

kohteessa kaavan tavoitteena on suunnitella Tanhuan vanhan leirikeskuksen 

alueen maankäyttö muuttuneen tilanteen mukaiseksi. Leirikeskustoiminta alueella on päättynyt ja alue on 

nykyisin yksityisomistuksessa. Kaava-alueen on tavoitteena tulla koskemaan myös nykyisen maanomistajan 

omistamaa Tanhuaan rajoittuvaa Niemen tilaa ja Päijänteen saaressa sijaitsevia Pikkutupasalon tilan 

alueita.  

Kaavahankkeita koskeva aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 7.2.2017. Luonnosaineistot pidettiin 

nähtävillä 6.4.-8.5.2017 ja ehdotusaineistot 5.7.-23.8.2017. Kunnanvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan 

sekä rantayleiskaavan muutoksen 25.9.2017 (§ 62 ja § 61). Hyväksymispäätöksistä jätetiin yksi valitus 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Kunnanhallitus päätti 20.11.2017 § 276 määrätä kaavat tulemaan 

voimaan lukuun ottamatta alueita, joihin valitukset kohdistuivat. 

 
KUVA 4. Ote hyväksytyistä Tanhuan ja Pikkutupasalon ranta-asemakaavasta (vasemmalla) ja 

rantayleiskaavan muutoksesta (oikealla). 

Tulevia kaavahankkeita 

 

Vuodelle 2018 ei ole tiedossa uusia kaavahankkeita. 


