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Asikkalan kunta
Telakkarannan asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
25.9.2012, päiv. 11.4.2018, 14.6.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 §) kaavan laatimiseen liittyvä
asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

1.

SUUNNITTELUALUE
Suunnittelualue sijaitsee Päijät-Hämeessä, Vääksyn keskustaajamassa, Päijänteen rannalla. Alue
rajautuu pohjoisesta Päijänteeseen, idästä Vartiopolkuun, etelästä Mikkolantien asutukseen ja
lännestä Hakatien asutukseen sekä Vääksyn kanavan ranta-alueeseen. Alueen suuruus on noin
10 hehtaaria, josta maapinta-alaa on noin 5,7 hehtaaria. Suunnittelualueella sijaitsee osa kiinteistöistä Kuutosmaa 37:7 ja 6:495, 6:745 sekä osa yhteisestä vesialueesta ja vesijätöstä 876:1.

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus.

2.

KAAVAN TARKOITUS JA TAVOITTEET
Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa olemassa olevaa kaavaa niin, että se mahdollistaa kerrostaloasumisen sijoittumisen suunnittelualueelle. Ranta- ja satama-alueella kehitetään satama, matkailu- ja virkistystoimintaa sekä yhteensovitetaan niitä toisiinsa sekä ympäröivään maankäyttöön.
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3.

LÄHTÖTIEDOT

3.1

Nykytilanne
Suunnittelualue sijaitsee Vääksyn taajamassa Päijänteen rannalla. Suunnittelualueesta osa on
puistoa ja ranta-alueella kulkee kevyenliikenteen väylä. Puistossa sijaitsee kunnan omistama
talo, ns. veteraanitalo, joka on luovutettu veteraanien käyttöön ja sitä vuokrataan juhlatilaisuuksiin. Rannan vesialueella on venelaitureita.
Kaava-alue on pääosin Asikkalan kunnan omistuksessa. Vesialueet ja vesijättömaat ovat osakaskunnan omistuksessa.

3.2

Voimassa olevat kaavat

3.2.1

Maakuntakaava

Maakuntakaava 2014 on tullut voimaan 10.3.2017. Alue on Ämmälänhaan – Kuotaan taajamatoimintojen aluetta (A6), ja on keskeinen Vääksyn taajaman osa. Suunnittelualueen länsireuna kuuluu Vääksyn keskustatoimintojen alueelle C1. Merkinnän kuvauksessa mainitaan kanavan ympäristön kulttuuriympäristölliset ja maisemalliset arvot. Suunnittelualueelle sijoittuu matkailun kannalta merkittävä Vääksyn venesatama (sa2). Suunnittelualue sijaitsee tärkeällä vedenhankintaan
soveltuva pohjavesialueella (pv2, Anianpelto A). Vääksyn keskusta ja sen lähiympäristö suunnittelualue mukaan lukien on merkitty katkoviivamerkinnällä taajama-alueeksi (ka1). Merkinnällä
osoitetaan eheytettävät taajama-alueet. Suunnittelualueen kupeeseen sijoittuva Vääksyn kanava
on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Kuva 2. Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta.

3.2.2

Yleiskaava

16.12.2008 Asikkalan kunnanvaltuustossa hyväksytyssä Vääksyn osayleiskaavassa alue on merkitty asuintoimintojen alueeksi (A), virkistysalueeksi (VL), satama-alueeksi (LS) ja vesialueeksi
(W). Alueella on suojeltu rakennus (sr 2/10), veteraanitalo, joka on veteraanien käytössä sekä
vuokrattavana juhlatilana. Sataman reunassa kulkee kevyen liikenteen reitti. Koko suunnittelualue kuuluu Vääksyn tiivistämis-/ eheyttämisalueeseen. Alue on suurimmaksi osaksi pohjavesialueella (pv) ja se on vedenottamon suojavyöhykkeellä (sv). Vedenottamo on poissa käytöstä.
Suunnittelualueen länsiosa satama-alueen osalta kuuluu kyläkuvallisesti arvokkaaseen alueeseen
(sk-1/1: Vääksyn kanava ja Anianpellon markkinapaikka).
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Kuva 3. Ote voimassa olevasta yleiskaavasta.

3.2.3

Asemakaavat

Kaava-alueella on voimassa 3 vahvistettua asemakaavaa tai asemakaavan muutosta.
Ämmälänhaka / Vartiovaaran asemakaavan muutoksessa (hyv. 12.5.1983) alue on vesialuetta
(W), puistoaluetta (VP), uimaranta-aluetta (VV), venevalkama-aluetta (LV), paikoitusaluetta (LP),
sekä katualuetta (Vartiopolku ja Telakkapolku). Rannassa on jalankululle ja pyöräilylle varattu tie
(pp), yleiselle jalankululle varattu alueen osa Telakkapuistossa sekä rakennusala (rp) puistossa
olevalle rakennukselle, joka voidaan säilyttää ja kunnostaa kunnan yleisiä tarpeita varten.
Nykyisellä satama-alueella on voimassa Anianpellon keskusta-alueen asemakaava (hyv.
12.5.1983). Satamatoiminnot on merkitty kaavassa merkinnällä venesatama (LV) ja huoltorakennukset on osoitettu kaavassa merkinnällä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja
laitosten alue (ET).
Telakkarannan asemakaavan muutoksessa (hyv. 29.11.1985) on vesialuetta (W), jonka laiturirakennelmat saadaan kunnostaa uimatoimintoja sekä laivojen kiinnittämistä varten.
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Kuva 4. Ote ajantasa-asemakaavasta.

3.3

Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset
Kunnanhallitus hyväksyi Vääksyn maankäytön kokonaissuunnitelman 15.5.2017, 135 §. Kunnanvaltuusto päätti 22.5.2017, 25 § palauttaa asian valmisteluun. Suunnitelmassa alue on merkitty
väljän asuinrakentamisen alueeksi, kerrosluvulla II-IV sekä kanava-alueeksi ja virkistysalueeksi.
Asikkalan kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.10.2011 ja se on astunut voimaan 1.1.2012.
Alueelle on tehty useita opiskelijatöitä (Lahden ammattikorkeakoulu);
•

Maisema-analyysi: Vääksyn maisema Päijänteeltä katsottuna (2016)

•

Telakkatuvan inventointi (2016)

•

Asemakaavasuunnittelu (2011-2012)

Kiinteistölle Kuutosmaa (16-401-37-7) on haettu poikkeamislupaa Asikkalan vesi ja satama Oy:n
toimesta. Poikkeamisluvassa haetaan lupaa 122m2 kokoiselle sauna- ja huoltorakennukselle. Lisäksi hakija suunnittelee alueelle pysäköintialueen rakentamista. Pysäköintialueen rakentaminen
on voimassa olevan kaavan mukaista toimintaa, joten sen ratkaisemiseksi ei poikkeamislupamenettelyä tarvita. Tonttia koskee kaavamerkintä LV, venesatama. Luvasta on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja käsittely on kesken.

Alue rajautuu Vääksyn kanavan RKY-alueeseen.
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4.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan
tehtävä ja tarkoitus (MRL 9 §).
Aloitusvaiheessa tunnistetaan kaavan mahdollisesti aiheuttavan seuraavia vaikutuksia:
•
•
•
•
•

liikenne
luonto- ja luonnonsuojelu
maisema ja kulttuuriympäristö
virkistys
vesihuolto, hulevesien käsittely ja pohjavesi

Arvioitavat vaikutukset täsmentyvät kaavaprosessin yhteydessä. Vaikutusten arviointia tehdään
koko kaavaprosessin ajan.

4.1

Tehdyt selvitykset
Kaavan laadinnan ja vaikutusten arvioinnin pohjana käytetään seuraavia selvityksiä ja suunnitelmia:

4.2

•

Asikkalan kulttuuriympäristöohjelma. Tulonen, A., 1998.

•

Rakennusinventointi – Asikkala. Ahola, T., 2006

•

Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö. Wager, H., 2006.

•

Selvityksiä Asikkalan kulttuurihistoriallisesta rakennuskannasta. Blåfield, T.

•

Järvien ja harjun solmukohta: Vääksyn kulttuuriympäristöohjelma – nykytila ja tavoitteet.
Niemi, S., Kakko, M., Nousiainen, R., 2017.

•

Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto –palvelu, Museo- ja Liikenneviraston paikkatietoaineistot

•

Vääksyn maankäytön kokonaissuunnitelma

•

Asikkalan ja Padasjoen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Hämeen ympäristökeskus,
Moilanen, T., 2004.

•

Asikkalan ja Padasjoen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys. Insinööritoimisto
Gradientti Oy, 2017.

•

Pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys Asikkalassa Anianpellon alueella, Asikkalan
kunta/Hämeen ympäristökeskus, 2010.

•

Asikkalan vesihuollon kehittämissuunnitelma. Ramboll, 2012.

•

Asikkalan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys 2017-2025. Ramboll, 2017.

•

Kaavojen taustaselvitykset

•

Asikkalan rakennusjärjestys. Asikkalan kunta, 2012.

Kaavaa varten laadittavat selvitykset
Kaavaa varten laaditaan seuraavat selvitykset:
•

Maisemaselvitys

•

Luontoselvitys

•

Liikenneselvitys

•

Kulttuurihistoriallinen selvitys
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5.

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS

5.1

Osalliset
Osallisia ovat maanomistajat ja kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa
käsitellään. Tämän suunnittelutyön keskeiset osalliset ovat:
•

Kaavan ja sen vaikutusalueen maanomistajat, asukkaat, yritykset ja elinkeinon harjoittajat

•

Asikkalan kunnan hallintokunnat, joiden toimialaa kaavoitus koskee

•

•

5.2

o

Tekninen lautakunta

o

Ympäristölautakunta

Viranomaiset
o

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue

o

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri vastuualue

o

Liikennevirasto

o

Päijät-Hämeen liitto

o

Lahden kaupunginmuseo / Päijät-Hämeen maakuntamuseo

o

Päijät-Hämeen pelastuslaitos

o

PHHYKY (ympäristöterveyskeskus)

o

Merenkulkuhallinto / sisävesiasiat

Alueella toimivat puhelinyhtiöt, sekä sähkö- ja vesiyhtiöt
o

Elenia

o

DNA verkko

o

Asikkalan vesi ja satama Oy

•

Alueella toimivat yhdistykset

•

Muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa
sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään

Viranomaisyhteisteistyö
Asikkalan kunnan ja Hämeen ELY -keskuksen kesken järjestetään tarvittaessa kaavoituksen aloitusneuvottelu, johon kutsutaan ne viranomaiset, joiden toimialaa asia saattaa koskea.
Kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Kaavatyön aikana
pidetään tarpeen mukaan viranomaisten työneuvotteluja.
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6.

AIKATAULU

1. KÄYNNISTYSVAIHE
OAS
NÄHTÄVILLE
9/2012,
päiv.
5/2018

9/2018
10-11/2018

Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksen yhteydessä
vuonna 2011 Veteraanitalon asemakaavan muutos -nimellä. Asikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan 1.10.2012 § 209 hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
Vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) tiedotetaan
lehti-ilmoituksella, kunnan internet-sivuilla sekä ilmoitustaululla. OAS on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan, ja sitä päivitetään tarvittaessa. Osallisilla on
mahdollisuus jättää OAS:sta kommentteja.
2. VALMISTELUVAIHE
Kaavaluonnos asetetaan nähtäville kunnan ilmoitustaululle sekä internet-sivuille 30 päivän ajaksi. Tänä aikana osallisilla on mahdollisuus jättää luonnoksesta mielipiteitä kirjallisesti tai suullisesti. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja kunnan omilta hallintokunnilta. Tarvittaessa kaavaluonnos asetetaan uudelleen nähtäville korjattuna ja siitä pyydetään uudet
lausunnot.

Yleisötilaisuus.
12/2018
2/2019

3. EHDOTUSVAIHE
Kaavaluonnos tarkistetaan saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta kaavaehdotukseksi, joka asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja kunnan omilta hallintokunnilta. Kunnan jäsenet ja osalliset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen. Muistutuksen tehneille ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto jätettyyn muistutukseen. Saadut lausunnot ja mahdolliset muistutukset käsitellään kunnassa ja tarvittaessa järjestetään neuvotteluja.

5-6/2019
2/2019

4. HYVÄKSYMISVAIHE
Kaavaehdotus tarkastetaan saatujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta.
Asemakaavan hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto. Valtuuston kokouksesta ilmoitetaan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla. Valtuuston hyväksymispäätös lähetetään tiedoksi Hämeen ELY-keskukseen sekä muistutuksen tehneille ja kuntalaisille, jotka ovat sitä pyytäneet.
Valitusaika päätöksestä on 30 vrk. Valitus osoitetaan hallinto-oikeuteen.
Kaavan saatua lainvoiman, siitä tiedotetaan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla.

Asiakirjat ovat nähtävillä Asikkalan kunnan teknisissä palveluissa ja www-sivuilla:
www.asikkala.fi > Asuminen ja tontit > Kaavoitus> Vireillä olevat asemakaavat
Postiosoite: Asikkalan kunta, PL 6, 17201 VÄÄKSY

Kaavasta jätetyt palautteet käsitellään julkisena aineistona ja ne julkaistaan kaavaprosessissa.
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7.

YHTEYSTIEDOT
ASIKKALAN KUNTA

RAMBOLL FINLAND OY

Pekka Hynönen

Markus Hytönen

+358 44 778 0272

+358 40 721 7527

pekka.hynonen@asikkala.fi

markus.hytonen@ramboll.fi

Asikkalantie 21/PL 6

Kaavoitusyksikkö

17201 VÄÄKSY

Niemenkatu 73, 15140 LAHTI

