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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Asemakaavaselostus, joka koskee 23. päivänä maaliskuuta 2020 päivättyä, ja 23. lokakuuta
2020 sekä 11. joulukuuta 2020 tarkistettua kaavakarttaa.
Vireilletulo
Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksen yhteydessä vuonna 2011
Veteraanitalon asemakaavan muutos -nimellä. Asikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan
1.10.2012 § 209 hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
Hanke on asetettu uudelleen vireille ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
hyväksytty kunnanhallituksessa 2.5.2018 § 83.
Valmisteluvaiheen nähtävilläolo
Asemakaavaluonnos on ollut kunnanhallituksen päätöksen 26.11.2018 § 240 mukaisesti
luonnoksena nähtävillä 5.12.2018 ja 9.1.2019 välisenä aikana.
Ehdotusvaiheen käsittely
Kaavoitusjaosto 11.9.2019 § 8
Kaavaehdotusvaiheen aineisto esiteltiin kaavoitusjaostolle kolmen kerrostalon vaihtoehtona, joka
oli valmisteltu kaavaluonnosvaiheen pohjalta. Kaavoitusjaosto päätti esittää kunnanhallitukselle
kaavaehdotuksen palauttamista suunnittelijalle, jotta AK-rakennuspaikkojen pudottamista
kahteen tutkittaisi.
Kunnanhallitus 30.9.2019 § 222
Päätösehdotuksena oli rakennuspaikkojen määrän päättäminen ja nähtäville asettaminen. Asia
siirrettiin seuraavaan kunnanhallitukseen esittelijän vedettyä esityksen pois listalta.
Kunnanhallitus 14.10.2019 § 231
Äänestyksellä ratkaistun muutosesityksen pohjalta kaava palautettiin valmisteltavaksi kahden
kerrostalon vaihtoehdolla.
Kaavoitusjaosto 20.5.2020 § 4
Kaavoitusjaostolle esiteltiin vaihtoehtotarkastelu kahden ja kolmen kerrostalon vaikutuksista.
Myönteisten ja kielteisten vaikutusten esittelyn jälkeen kaavoitusjaosto päätti esittää
kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus asettaa asemakaavan nähtäville kolmen kerrostalon
vaihtoehdolla. Päätöksestä äänestettiin.
Kunnanhallitus 1.6.2020 § 126
Kaavoitusjaostossa esillä ollut vaihtoehtotarkastelu esitettiin kunnanhallitukselle.
Kunnanhallituksella oli päätöksenteon liiteaineistona kaksi erillistä kaava-aineistoa, jotka oli
valmisteltu kahden kerrostalon vaihtoehdon pohjalta, sekä kolmen kerrostalon vaihtoehdon
pohjalta. Kunnanhallitus päätti hyväksyä laaditut ehdotusvaiheen asiakirjat kolmen kerrostalon
vaihtoehdolla ja asettaa ne nähtäville.
Asemakaavaehdotus on ollut ehdotuksena nähtävillä 10.6.2020 ja 10.7.2020 välisenä aikana.
Kunnanvaltuuston hyväksyminen
Asikkalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan _._.____ § _.
Kaava-alueen sijainti
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 12,86
hehtaaria, josta maapinta-alaa on noin 6,3 hehtaaria. Suunnittelualue koostuu osasta kiinteistöjä
16-401-876-1, 16-401-37-7, 16-401-6-745, 16-401-6-495 ja 16-401-878-2.
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Suunnittelualueen aluerajaus.

Kaavan tarkoitus
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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1.

TIIVISTELMÄ

1.1

Kaavaprosessin vaiheet

1.2

Vireilletulo

2.5.2018 § 4.

OAS:n nähtävilläolo

2.5.2018 →

Luonnoksen nähtävilläolo

5.12.2018 - 9.1.2019

Ehdotuksen nähtävilläolo

10.6.2020 - 10.7.2020

Asemakaavan sisältö
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. Kaavoituksen yhteydessä tutkitaan liikenteellisten järjestelyjen toimivuus sekä
arvioidaan vaikutukset kulttuuri- ja luonnonympäristöön.

1.3

Toteuttaminen
Asemakaava voidaan toteuttaa heti, kun kaava on saanut lainvoiman.
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2.

LÄHTÖKOHDAT

2.1

Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijoittuu Vääksyn liikekeskustan pohjoispuolelle Päijänteen rannalle.
Suunnittelualueella sijaitsee Vääksyn satama. Pääosa suunnittelualueesta on rakentamatonta
puistomaista aluetta. Päijänteen rannassa kulkee kevyen liikenteen reitti. Suunnittelualueeseen
kuuluu myös Vääksyn kanavan satamatoimintojen aluetta.

2.2

Luonnonympäristö

2.2.1

Maisema

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa Hämeen viljely- ja
järvimaahan ja tarkemmin Päijänteen seutuun. Päijänteen maisemaseutua hallitsee Päijänne ja
maisemaseudun merkittävimmät harjumuodostot liittyvät seudun eteläosassa Salpausselkien
reunamuodostumiin. Päijänteen seudun asutuksella on pitkiä historiallisia perinteitä ja alueelta on
tehty useita rautakautisia asuinpaikkalöytöjä. Valtakunnallista maisemamaakuntajakoa on
tarkennettu Päijät-Hämeen maakunnallisessa maisemaselvityksessä. Tarkentavassa jaossa
suunnittelualue kuuluu II Salpausselkään. Salpausselän yhtymäkohta Vesijärveen ja Päijänteeseen
tekee Vääksystä erityisen näyttävän ja voimakkaan suurmaiseman solmukohdan.
Maisemarakenteellisesti suunnittelualue sijoittuu Päijänteen ranta-alueelle ja rannalta kohoavalle
Telakkapuiston mäelle. Salpausselänharju kohoaa suunnittelualueen korkeinta kohtaa selvästi
korkeammalle tasolle suunnittelualueesta vajaan kilometrin etäisyydellä etelässä. Päijänteen pinta
on noin tasolla +79 mpy (meren pinnan yläpuolella), suunnittelualueen korkein kohta noin tasolla
+106 m mpy ja suunnittelualueesta etelään sijoittuva Anianharju noin tasolla +140 m mpy.
Maisemakuvaltaan suunnittelualue on rantaviivaa ja satama-aluetta lukuun ottamatta pääosin
sulkeutunutta puistomaiseksi hakattua metsää. Suunnittelualueelle avautuu näkymiä pohjoisesta
Päijänteeltä, harjualueelta ei avaudu avoimia pitkiä näkymiä suunnittelualueelle suunnittelualueen
ja sitä ympäröivien alueiden puustoisuuden vuoksi.
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Kuva 2-1 Suunnittelualueen maisemarakennetta (Lähde: Maanmittauslaitos)

2.2.2

Maa- ja kallioperä

Suunnittelualue sijoittuu toiselle Salpausselälle, joka on Vääksyssä pääosin hiekkaa ja soraa oleva
maakannas Vesijärven ja Päijänteen välissä. Suunnittelualue on kallioperältään graniittia. Pääosa
suunnittelualueesta
on
pohjamaalajiltaan
hiekkaa
(Hk).
Suunnittelualueen
länsiosa
satamatoimintojen alueella on karkeaa hietaa (KHt).
Rakennettavuuden kannalta maaperä voidaan yleensä luokitella GEO-luokituksen mukaan
seuraavasti:
1. kallio sekä alle metrin syvyydellä oleva kalliomaa
2. moreeni
3. karkearakeiset maalajit eli sora ja hiekka
4. hienorakeiset maalajit eli siltti ja savi sekä eloperäiset maalajit eli turve ja lieju.
Suunnittelualue on pääasiassa hiekkaa, eli se muodostaa rakentamisen kannalta edullisimman
maapohjan. Karkearakeiset maalajit eivät roudi, kantavat hyvin ja painuvat vain vähän kasaan. Ne
ovat myös kaivettavuudeltaan hyviä, sillä ne ovat helposti irrotettavia, ja maapohjan kantavuus ei
tuota ongelmia. Jäätikköjokikerrostumien ja varsinkin harjujen jyrkissä rinteissä maapohjaa pitää
kuitenkin ennen rakentamista usein luiskata.
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Kuva 2-2 Suunnittelualueen maaperä (Lähde: GTK)

2.2.3

Vesistöt ja vesitalous

Kaava-alue sijaitsee Päijänteen vesialueen rannalla.
Kaavoitettava alue sijaitsee 1-luokan pohjavesialueella (0401602 A, Anianpelto). Kyseinen
pohjavesialue ulottuu Vääksyn kanavalta itään Loukkuharjuun asti.
Anianpellon pohjavesialueen geologisia oloja on selvitetty Geologisen tutkimuskeskuksen toimesta
vuonna 2010 ja suojelusuunnitelmaa on päivitetty viimeksi vuonna 2017.
2.2.3.1

Pohjavesialueen kuvaus

Anianpelto, 0401602 A
•

kokonaispinta-ala 4,64 km2

•

pohjavesialueluokka: 1

•

muodostumisalueen pinta-ala:3,08 km2

•

arvio muodostuvan pohjaveden määrästä: 2000 m3/d

•

alueella sijaitsee Asikkalan kunnan Anianpellon käytöstä poistettu vedenottamo

Anianpellon pohjavesialue on vettä ympäristöön purkava reunamuodostuma, jossa myös
rantaimeytyminen on mahdollista. Pohjavesialueen länsiosa Vääksyn taajamassa, kanavan
itäpuolella on osittain hienoaineksen peitossa. Tutkimusten mukaan hienoaineskerrosten paksuus
on useita metrejä ja ne rajoittavat pohjaveden muodostumista alueella. Taajaman eteläosassa 2.
Salpausselkä kulkee korkeana harjanteena, Anianharjuna, joka jatkuu itään Hympylänmäkenä ja
Loukkuharjuna.
Vääksyn kannaksen kohdalla pohjavesi virtaa pääasiassa pohjoiseen, Päijänteeseen (+78,30 m
mpy). Kannaksen itäpuolella pohjavesi purkautuu muodostuman etelä- ja pohjoisreunalta (noin
+100 m mpy). Näkkimäen kohdalla muodostumassa on todettu kynnys, joka jakaa pohjavesialueen
osa-alueisiin A ja B. Pohjavesipinta on itäisellä B-alueella huomattavasti korkeammalla kuin Aalueella.
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Anianpellon pohjavesialueen hydrogeologiaa on selvitetty yksityiskohtaisesti Geologian
tutkimuskeskuksen toimesta. Selvityksen tulokset on esitetty Geologian tutkimuskeskuksen
raportissa Pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys Asikkalassa Anianpellon alueella.
(Asikkalan ja Padasjoen pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys, 2017.)

Kuva 2-3 Pohjavesialueet (Lähde: Ympäristöhallinto)

2.2.4

Luonnonsuojelu

Suunnittelualueelle ei sijoitu luonnonsuojelualueita tai suojeluohjelmien alueita. Lähin
luonnonsuojelualue, Lehtiniemen rannan yksityismaiden luonnonsuojelualue (YSA042699),
sijoittuu noin 200 metrin etäisyydelle suunnittelualueen rajauksesta luoteeseen. Toiseksi lähin
luonnonsuojelualue, yksityismaiden luonnonsuojelualueisiin lukeutuva Anianpellon markkinapaikka
(YSA040348)
sijoittuu
hieman
runsaan
kilometrin
etäisyydelle
suunnittelualueesta.
Suunnittelualueen pohjoispuolelle sijoittuu Aurinkovuoren (FI0301005) Natura-alue ja
Aurinkovuori-Linnovuori-Syrjänsuppien harjujensuojeluohjelmaan (HSO040033) kuuluva alue.
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Kuva 2-4 Kaavamuutosalueen lähellä sijaitsevat luonnonsuojelualueet

2.2.5

Kasvillisuus ja luontotyypit

Suunnittelualueen luonnon ominaispiirteitä sekä pesimälinnustoa ja liito-oravan esiintymistä
selvitettiin maastokäynnillä, joka tehtiin alueelle 21.5.2018.
Suunnittelualue lukeutuu metsäkasvillisuusvyöhykejaottelussa eteläboreaaliseen lounaismaan
vyöhykkeeseen eli vuokkovyöhykkeeseen. Suunnittelualue käsittää satama-alueen rakennettua
ympäristöä sekä sen kaakkoispuolella metsäisempää alaa, jonka puusto on suurelta osin hakattu
puistomaiseen asentoon. Puusto on rakentamattomilla aloilla varttunutta mäntyvaltaista
sekapuustoa, jossa kasvaa sekapuuna lisäksi koivua sekä yksittäisiä kuusia. Alikasvoksena kasvaa
paikoin runsaasti pihlajaa, haapaa, pajuja, koivua sekä jaloista lehtipuista vaahteraa ja tammea.
Rannan tuntumassa puusto on lehtipuuvaltaisempaa ja puustossa vallitsevat koivu sekä
tervaleppä. Suunnittelualueen kuviointi kasvillisuuden ja luontotyyppien mukaan on esitetty
kuvassa 2-8 ja kuvioiden kuvauksia tarkemmin taulukossa 2-1.
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Kuva 2-5 Tuoreen kankaan männikköä kuviolla 11.

Kuva 2-6 Vasemmalla kuvion 7 lehtoalaa ja oikealla kuvion 1 kosteaa lehtoa.
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Kuva 2-7 Rantatie kuvioiden 6 ja 8 välissä.

Alueella vallitsevat tuoreen kankaan alat (Kuva 2-5, Kuva 2-7). Pienialaisesti ja paikoin
mosaiikkimaisesti tuoreen kankaan alojen kanssa esiintyy kuitenkin myös lehtoaloja, jotka ovat
kuitenkin menettäneet ominaispiirteitään metsäalojen käsittelyn sekä muun maankäytön
seurauksena. Alueelta on tunnistettavissa kuivan keskiravinteisen lehdon, tuoreen keskiravinteisen
lehdon sekä kostean keskiravinteisen lehdon aloja (Kuva 2-6). Lajisto kuivilla lehtoaloilla käsittää
lillukkaa, aitovirnaa, kieloa, ahomansikkaa, nuokkuhelmikkää, metsäkastikkaa, metsätähteä,
niittyleinikkiä, käenkaalia, kevätpiippoa, jänönsalaattia ja sarjakeltanoa. Tuoreissa lehdoissa
lajistossa kasvaa lisäksi metsäimarretta, hiirenporrasta ja valkovuokkoa. Kosteissa lehdoissa
kasvaa mm. mustakonnanmarjaa, metsäkortetta, peltokortetta, metsäalvejuurta, hiirenporrasta,
valkovuokkoa, sudenmarjaa, käenkaalia, lehtotähtimöä, viinimarjaa, tuomea ja lehtokuusamaa.
Suunnittelualueen puustoiset alat ovat metsätaloustoimin käsiteltyjä ja lehtoalojen ominaispiirteet
ovat maanmuokkauksen ja/tai ympäröivän maankäytön seurauksena muuttuneita niin, että
ominaispiirteet eivät ole kohteilla säilyneet luonnontilaisina tai luonnontilaisen kaltaisina. Alueella
ei siten sijaitse metsälain 10 § kriteerit täyttäviä kohteita, vesilain 2. luvun 11 § mukaisia kohteita,
luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla suojeltavia luontotyyppejä eikä alueella havaittu uhanalaisia tai
silmälläpidettäviä kasvilajeja tai luontodirektiivin liitteessä IV mainittuja tai rauhoitettuja
kasvilajeja.
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Kuva 2-8 Suunnittelualueen kuviointi kasvillisuuden ja luontotyyppien mukaan.
Taulukko 2-1 Kuvioiden kuvaukset

Kuvio 1

Kuvio 2

Lehtipuuvaltaista kosteaa keskiravinteista
lehtoa, jonka kenttäkerroksessa kasvaa mm.
mustakonnanmarjaa, pelto- ja metsäkortetta,
käenkaalia, metsäalvejuurta, hiirenporrasta,
sudenmarjaa, mesiangervoa ja
lehtotähtimöä. Pensaskerroksessa kasvaa
tuomen ohella mustaherukkaa ja
lehtokuusamaa. Alalla esiintyy lahopuustoa,
mutta alaa ei voi luokitella luonnontilaiseksi,
koska maaperää on kaivettu ja/tai alueelle on
läjitetty maata. Ala lienee myös kuivahtanut
maanmuokkaustoimien seurauksena.

Satama-alue

Kuvio 3

Kuvio 4

Tiet.

Puistomainen havupuuvaltainen
suojapuumetsikkö.

Kuvio 5

Kuvio 6

Puistomainen havupuuvaltainen
suojapuumetsikkö.

Mäntyä ja koivua kasvava puistomaiseen
asentoon hakattu tuore kangas, jossa kasvaa
tiheähkö lehtipuustoinen alikasvos. Alikasvos
käsittää pihlajaa, haapaa, koivua, pajuja,
vaahteraa ja tammea. Alalla esiintyy hyvin
pienialaisesti tuoreen lehdon kuvioita.
Kenttäkerroksen valtalajit ovat metsäkastikka,
mustikka, kielo, metsäimarre, käenkaali,
oravanmarja ja metsätähti.

Kuvio 7

Kuvio 8

Tuoreen keskiravinteisen lehdon
lehtipuustoinen ala, jossa valtapuuna on

Lehtipuuvaltainen rantametsikkö, jossa
esiintyy pääasiassa lehtoaloja. Puusto käsittää
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haapa. Lisäksi kasvaa koivua ja hieman
raitaa. Alikasvos on tiheä ja koostuu
haavasta, tuomesta, pihlajasta ja koivusta.
Kenttäkerroksessa kasvaa runsaana kielo ja
metsäkastikka. Lisäksi kasvaa mm.
metsäorvokkia, karhunputkea, vadelmaa ja
metsäkurjenpolvea.

tervaleppää, koivua, tuomea sekä muutamia
mäntyjä. Kenttäkerroksessa kasvaa mm.
vuohenputkea, koiranputkea, niittyleinikkiä,
ahomansikkaa, käenkaalia, metsäkastikkaa,
kieloa, metsäorvokkia, oravanmarjaa,
maitohorsmaa

Kuvio 9

Kuvio 10

Mäntyvaltainen tuoreen kankaan ala, jossa
kasvaa sekapuuna koivua. Alikasvos käsittää
pihlajaa, koivua, haapaa, pajuja sekä
tammea ja vaahteraa. Kenttäkerroksessa
kasvaa mm mustikkaa, puolukkaa, vanamoa,
oravanmarjaa, metsätähteä, kevätpiippoa,
lillukkaa, metsäkastikkaa, vadelmaa ja
metsäalvejuurta.

Telakkatupa pihapiireineen.

Kuvio 11

Kuvio 12

Tuoreen kankaan ala, jossa kasvaa lähinnä
varttunutta mäntyä. Paikoin kasvaa
yksittäisiä kuusia ja koivuja.
Pensaskerroksessa kasvaa koivua, pihlajaa,
katajaa, tammea ja vaahteraa.
Kenttäkerroksessa vallitsevat mustikka ja
metsäkastikka. Lisäksi kasvaa oravanmarjaa,
metsätähteä, niittyleinikkiä, kieloa,
puolukkaa sekä paikoin hieman kanervaa.

Harvaan asentoon hakattu mäntyä ja koivua
kasvava ala, jossa edustaa pääasiassa tuore
kangas. Paikoin esiintyy kuitenkin myös
pienialaisesti kuivan lehdon lajistoa.
Kenttäkerroksessa lajisto tuoreen kankaan
aloilla kuten kuviolla 11, lehtoaloilla kasvaa
lisäksi ahomansikkaa, aitovirnaa,
nuokkuhelmikkää, niittyleinikkiä ja
kivikkoalvejuurta.

Kuvio 13

Kuvio 14

Lehtipuuvaltaista rannan suojapuustoa.
Puusto koostuu koivusta, tervalepästä sekä
muutamista männyistä.

Pienialainen lehtolaikku mahdollisesti vanhassa
kaivannossa. Puusto käsittää mäntyä ja nuorta
lehtipuustoa. Lajistoon lukeutuvat koiranputki,
ahomansikka, jänönsalaatti, nurmitädyke,
maitohorsma, rönsyleinikki, lillukka,
metsäkastikka ja voikukat (Taraxacum sp.).

Kuvio 15
Tie ja rakennettu alue.
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2.2.6

Linnusto

Suunnittelualueen pesimälinnusto edustaa tyypillistä rakennettujen alueiden läheisyyden lajistoa.
Uhanalaiseksi luokiteltuja lajeja ei alueelta havaittu. Alueelta havaittiin muutamia haarapääskyjä,
jotka on luokiteltu uhanalaisuusarvioinnissa silmälläpidettäväksi (NT). Haarapääskyn ei kuitenkaan
arvioida pesivän alueella, sillä suunnittelualueelle ei sijoitu lajille soveltuvia pesimäpaikkoja. Muita
huomionarvoisia lintulajeja ei havaittu.
Taulukossa (Taulukko 2-2) on lueteltu alueelta havaitut lintulajit.
Taulukko 2-2 Suunnittelualueelta havaitut lajit ja arvio niiden parimääristä alueella.

Arvio
pesivistä
pareista
alueella

Huomionarvoinen
laji

Haarapääsky

0

NT

Hernekerttu

1

-

Kirjosieppo

2

-

Lehtokerttu

1

-

Mustarastas

1

-

Pajulintu

4

-

Peippo

2

-

Sinitiainen

2

-

Talitiainen

2

-

Varis

0

-

Västäräkki

2

-

Laji

2.2.7

Liito-orava

Suunnittelualueen metsäiset alat ovat pääosin käsitelty puistomaisiksi taajamametsiköiksi, jossa
valtapuuna on mänty. Suunnittelualueen puustoiset alat eivät siten sovellu liito-oravan
elinympäristöksi.
2.3

Rakennettu ympäristö

2.3.1

Väestön rakenne ja kehitys

Asikkalan kunnassa on 8 248 asukasta vuoden 2017 lopussa. Suunnittelualueella ei ole asukkaita.
2.3.2

Yhdyskuntarakenne

Kaava-alue sijoittuu yhdyskuntarakenteessa keskeiselle asuinalueelle liikekeskuksen kupeeseen.
Alue rajautuu pohjoisessa Päijänteeseen, lännessä satama-alueeseen sekä kanavaan ja muutoin
sitä ympäröi pientaloasutus.
2.3.3

Asuminen

Aluetta ympäröi pientaloasutus. Hieman etäämmällä suunnittelualueesta liikekeskustan reunamilla
on tiiviimpää, keskustamaisempaa asumista.
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2.3.4

Palvelut

Asikkalan kunnalliset ja kaupalliset palvelut sijaitsevat Vääksyn keskustassa alle puolen kilometrin
etäisyydellä suunnittelualueesta. Kaavoitettavalla alueella toimii Vääksyn kanavan toimintoihin
lukeutuva venesatama, joka tarjoaa palveluita veneilijöille. Kohde on suosittu matkailukohde myös
maitse liikkuen.
2.3.5

Työpaikat ja elinkeinotoiminta

Kaava-alueella ainut työllistävä palvelu on satama. Kaava-alue tukeutuu työpaikkojen suhteen
Vääksyn ja Asikkalan työpaikkatarjontaan. Suunnittelualueelta on hyvät yhteydet valtatielle 24,
joka on tärkeä yhteys Lahdessa työssäkäyville. Asikkalassa työssäkäyvien osuus kunnan työllisestä
työvoimasta oli vuonna 2012 noin 50% koko maan keskiarvon ollessa liki 70%.
2.3.6

Virkistys

Suunnittelualueen läpi kulkee virkistykseen käytettävä kevyen liikenteen väylä. Alueen
virkistysarvo on merkittävä osana sataman kokonaisuutta. Vääksyn kanava ja kanavalta
pohjoiseen suuntautuva laivaväylä on kesäisin vilkkaassa virkistyskäytössä. Laivaväylällä kulkee
sekä huviveneilijöitä että risteilyaluksia.
2.3.7

Liikenne

Suunnittelualueen liikenne tukeutuu Vartiopolku nimiseen asuntoalueen tonttikatuun, joka johtaa
Mikkolantieltä Päijänteen rantaan. Kadun leveys vaihtelee 5,0 – 5,5 välillä ja katualueen leveys on
noin 16 metriä. Katu kuivatetaan matalilla reunapainanteilla. Kadun pituuskaltevuus on
jyrkimmillään noin 12 % kadun keskivaiheessa noustessa kohti Mikkolantietä. 12 % prosentin
pituuskaltevuus on monessa ohjeessa tonttikaduille sallittu maksimi. Katu on valaistu.
Kadun varrella on 7 vakituista asuinkiinteistöä, joista viidellä on tonttiliittymä Vartiopolulle. Kadun
kautta ajetaan myös Telakkatuvalle ja Päijänteen rannassa olevaan pienvenesatamaan.
Suunnittelualueella on voimassa 40 km/h aluenopeusrajoitus.

Kuva 2-9 Vartiopolku on Mikkolantieltä Päijänteen rantaan johtava katu.
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Kuva 2-10 Vartiopolun, Mikkolantien ja Pakkaspolun liittymä.

Liikenne Vartiopolulta Vääksyn kaupalliseen keskustaan ja valtatielle 24 kulkee Mikkolantietä
pitkin. Mikkolantien on asuntoalueen kokoojakatu joka muodostaa lenkin Kanavatieltä ja
Anianpellontieltä.
Mikkolantien kautta ajetaan myös Vääksyn venesatamaan ja Majakkapaviljongille johtavalle
Ämmäläntielle, mikä varsinkin kesäaikaan lisää liikennettä Mikkolantiellä välillä Kanavatie –
Ämmäläntie. Mikkolantiellä on jalankulku- ja pyörätie välillä Ämmäläntie – Kanavatie.
Jalankulkijoille ja pyöräilijöille suorin yhteys Vartiokujalta kaupalliseen keskustaan kulkee
Pakkaspolulta lähtevää erillistä jalankulku- ja pyörätietä Kustaankujalle ja Kanavatielle.
Kustaankujan kohdalla oleva suojatie on korotettu. Vartiopolun ja Mikkolantien liittymään ei ole
merkitty suojateitä.

Kuva 2-11 Mikkolantie Vartiopolulta länteen.
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Kuva 2-12 Mikkolantie Ruskokujalta pohjoiseen.

Kaava-alueen länsipuolella on Vesijärven ja Päijänteen yhdistävä Vääksyn kanava. Kanava on
Suomen vilkkaimmin liikennöity veneilykanava. Vääksyn satamaan johtavan Ämmäläntien leveys
on noin 6 metriä ja kadun varrella kulkee korotettu jalankulku- ja pyörätie. Kadulla on hidasteita
ja katu on valaistu.
2.3.8

Rakennettu kulttuuriympäristö

Telakkarannan kaavamuutosalue Vääksyn taajaman Päijänteen puoleisella rannalla on toiminut
1850-luvulta alkaen puutavaran uiton merkittävänä kauttakulkupaikkana Kymijoen vesistön
reitillä. Telakkarannassa on toiminut muutama yksityinen telakka, sahatavaran kuljetusreitti
’Längmanin tie’ Vesijärvelle, Lahden Höyrysahan tukkisatama sekä Tornator Oy:n Lahden
Tehtaiden lankarullatehtaan proomutelakka ja höyrylaivojen, proomujen ja tukkilauttojen
satamapaikka. Asikkalassa Telakkarannan alue kuitenkin tunnetaan enimmäkseen Enso-Gutzeitin
työntekijöiden kesänviettopaikkana vuosina 1947-1981. Tornator Oy:n sulauduttua Lahden
tehtaineen
valtio-omisteiseen
Enso-Gutzeit
Oy:öön
telakkatoiminta
ja
lopulta
lankarullatuotannonkin lakattua Lahdessa alue rakennuksineen päätyi Asikkalan kunnan
omistukseen.
Joidenkin vuosien hiljaiselon jälkeen kunta luovutti 1996 kunnostamansa Telakkatuvan Asikkalan
Sotaveteraanit ry:n käyttöön. Vanhan telakan päärakennus nimettiin Tammenlehvätaloksi.
Telakkatontti liitettiin kunnan alueeseen ja kaavoitettiin lähinnä virkistysalueeksi.
2.3.8.1

Arvokkaat kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet

Suunnittelualueen länsipuolelle sekä osittain suunnittelualueelle sijoittuu Vääksyn kanavan
maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö (MARY 2005). Vääksyn kanavan ympäristö muodostui
Asikkalan keskukseksi 1800-luvun lopulla kanavan valmistumisen myötä. Kanavan lähiympäristöön
muodostui huvila-asutusta 1800-luvun lopusta lähtien. Vääksyn kanava on myös valtakunnallisesti
arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009).
Asikkalassa on laadittu kulttuuriympäristöohjelma vuonna 1998 (Tulonen, A.) ja sen päivitys
vuonna 2017 (Niemi, S., Kakko, M., Nousiainen, R., Aarrevaara, E.). Asikkalaan on myös tehty
rakennuskulttuurihistoriallinen inventointi vuonna 2006 (Ahola, T.).
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Kuva 2-13 Lähiympäristön kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet ja –alueet.

2.3.8.2

Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset

Alueelle sijoittuu paikallisesti arvokas uittoyhtiön kämppänä toiminut Telakkatupa. Myös
Ämmälänhaan
tiilitalot
on
tunnistettu
Aholan
(2006)
inventoinnissa
ja
Vääksyn
kulttuuriympäristöohjelmassa (2017) arvokkaaksi aluekokonaisuudeksi. Ämmälänhaan tiilitalot
sijoittuvat suunnittelualueen keskiosan eteläpuolelle. Suunnittelualueeseen kytkeytyvä asutus on
omakotivaltaista ja iältään pääosin jälleenrakennuskaudelta ja sitä nuorempaa. Suunnittelualueen
kaakkoispuolelle sijoittuu yleiskaavassa paikallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi osoitettu
Vartiovaaran 1950-luvun asuntoalue.
Telakkatupa eli nk. Tammenlehvätalo
Telakkatupa, eli niin kutsuttu Tammenlehvätalo on sydänseinäinen ja symmetrinen hirsirakennus,
joka noudattaa perinteistä karoliinista pohjakaavaa: länsisivulta käynti lasiverannan kautta
eteishalliin, sitä vastapäätä sali, vasemmalla kaksi tupaa, oikealla nykyinen keittiö ja peräkamari.
Huonejakoa ja oviaukotusta on hieman muutettu historian saatossa.
Hirsirakentamisperinteeseen ja sen rakennustekniikkaan kuuluu olennaisesti se, että rakennusta
on voitu siirtää miesvoimin paikasta toiseen. Alun perin Telakkatupa on perimätiedon mukaan
siirretty nykyiselle paikalleen Keski-Suomesta 1910-luvulla vesiteitse. Vaikka tuvassa näkyy ajan
kerrostumaa ja käytön aiheuttamaa kulumaa, ovat sen hirsirakenteet kestäneet jo toista
vuosisataa. Telakkatuvan ympäristössä on jäänteitä myös muista telakan toimintaan liittyneistä
rakenteista ja rakennuksista. Yksi alueen hirsirakennuksista on siirretty aitaksi Salonsaareen.

22

Säilyneet rakennukset ja rakennelmat:
•

päärakennus, sikalan luonnonkiviseinät, laivalaiturin ja varaston paikka, saunarannan
kivipengerrys, sähkölinja, lipputangon jalka ja pätkä lipputankoa, pajarakennus siirrettynä
muualle

Jäänteitä rakennuksista tai rakennelmista:
•

maakellarin paikka, saunarakennuksen perustusten osa, L-laivalaiturin kiviarkut Telakkarannan
edustan vesialueella, molempien telakoiden sijaintipaikat, tekstissä lueteltujen rakennusten
nurkka- ja rappukiviä sekä jokunen rakennuspaikka

•

kivipengerrysten tukemat polut rinteessä (Blåfield, T. 2018.)

Telakkatupa on luovutettu 1996 Asikkalan sotaveteraanien käyttöön ja sitä on jatkettu
rakentamalla sen toiseen päätyyn vuonna 1997 saunatilat. Saunan hirsirunko on Vähimaalta.
Pihapiiristä löytyy katos ja muistolaatta sekä siirtokivilohkareeseen kiinnitetty Lahden
sotaveteraanien tammenlehvä.
Kohde on suojeltu osayleiskaavassa merkinnällä sr-2: ”Suojeltava rakennus tai rakennusryhmä.
Kohteessa on erityistä rakennushistoriallista ja/tai historiallista ja/tai maisemallista arvoa.
Rakennusja
purkulupa-asioissa
tulee
pyytää
lausunto
museoviranomaiselta
tai
ympäristökeskukselta.”

Kuva 2-14 Tuvan hirsien siirtomerkinnät ovat edelleen näkyvissä. (Blåfield, T. 2018)
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Kuva 2-15 Vas. Telakkatupa kesällä 2018. Oik. muistolaatta ja sotaveteraanien tammenlehvä. (Ramboll)

Ämmälänhaan tiilitalot
Pientalorakentaminen alueella on alkanut jo jälleenrakennuskaudella, mutta 1900-luvun
loppupuolella rakennetut tiili- ja lautaverhoillut talot luovat yhtenäisimmän rakennusryhmän
kokonaisuuden. Arkkitehtuuri tämän alueen taloilla ilmentää aikakaudelle tuttua tyyliä ja
rakennustapaa. Yhtenäiset pientaloalueet luovat taajamaan tasapainoista kerroksellisuutta. Alue
on inventoitu 2006 (Ahola).

Kuva 2-16 Ämmälänhaan tiilitalot (Vääksyn kulttuuriympäristöohjelma 2017)

2.3.9

Muinaisjäännökset

Suunnittelualueella ei ole Museoviraston rekisterin mukaisia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Lähimmät
tunnetut vedenalaiset muinaisjäännökset sijaitsevat n. 500 metriä suunnittelualueesta pohjoiseen.
Kaavaa varten teetetyn vedenalaisen kulttuuriperinnön tärkeimmät löydökset, eli vanhan L-laiturin
rakenteet ja hirsiarkku, on viety Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin muuna
kulttuuriperintökohteena. Kohteet on kuvattu kuvassa 2-17 ja varsinainen inventointi on
selostuksen liitteenä 5.
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Taulukko 3 Kaava-alueen muinaisjäännösrekisterin kohteet

Laji

Nimi

Tyyppi

Tunnus

Muu kulttuuriperintökohde

Telakkaranta 1

kulkuväylät, laiturit

1000035376

(sis. alakohteet)

Lähimmät
muinaisjäännökset
(500m): 3 kpl
alusten hylkyjä

Uudet
löydökset: Llaituri ja
hirsiarkku

Kuva 2-17 Lähialueen kulttuurihistorialliset kohteet (Museovirasto)

2.3.10 Tekninen huolto

Vartiopolun alueen sähkönjakelu hoidetaan kadun itäreunassa kulkevalla ilmajohdolla, josta
kaapelit kulkevat kadun varren kiinteistöille maakaapeleina. Vartiopolun ja Mikkolantie
liittymäalueen kautta kulkee keskijännitekaapeli. Sähkön siirtoverkon omistaa Elenia Oy.
Rannan tuntumassa kulkee jätevesiviemäri. Vesijohdot kulkevat suunnittelualueen tuntumassa
Mikkolantietä ja ylettyvät kaava-alueelle Hakatiellä ja Vartiopolulla. Lähimmät sadevesiviemärit
ovat Mikkolantiellä.
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Kuva 2-18 Vesihuolto

2.3.11 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
2.3.11.1 Pohjaveden suojelu ja maaperän pilaantumisriski

Kaavamuutosalue sijaitsee Anianpellon pohjavesialueella. Kaavamuutosalueella pohjavesialue on
osittain hienoaineksen peitossa. Tutkimusten mukaan hienoaineskerrosten paksuus on useita
metrejä ja ne rajoittavat pohjaveden muodostumista alueella. Venesatamassa on polttoaineen
jakelua sekä pilssivesien ja septitankin tyhjennysmahdollisuus.
Alueella ei harjoiteta toimintaa, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia pohjaveden laatuun tai
määrään.
2.3.11.2 Melu ja päästöt

Alueella ei ole merkittäviä melua tai päästöjä aiheuttavia toimintoja.
2.3.12 Maanomistus

Kaavoitettava alue on pääasiassa kunnan omistuksessa. Kanavalahden venesatama vesialueineen
on osakaskunnan omistuksessa, kuten myös pieni venevalkamakiinteistö alueen itäreunassa.
Yksityisen maanomistajan kirveenvarsitontin rantaan ulottuva jatke jää kaava-alueelle.
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Kuva 2-19 Alueen maanomistus
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2.4

Suunnittelutilanne

2.4.1

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 2-20 Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta.

2.4.2

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 2-21 Ote yleiskaavasta.

2.4.3

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) Ämmälänhaan/Vartiovaaran
asemakaavaa on muutettu siten, että vesialueen (W) määräykseen on lisätty maininta, jonka
mukaan laiturirakennelmat saadaan kunnostaa uimatoimintoja sekä laivojen kiinnittämistä varten.
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Kuva 2-22 Ote ajantasa-asemakaavasta.

2.4.4

Rakennusjärjestys

Asikkalan rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.10.2011 ja se on tullut
voimaan 1.1.2012.
2.4.5

Pohjakartta

Pohjakarttana on käytetty Asikkalan kunnan digitaalista pohjakarttaa (ETRS-GK26, N2000).
2.4.6

Suojelupäätökset

Suunnittelualueen pohjoispuolelle sijoittuu Aurinkovuoren (FI0301005) Natura-alue
Aurinkovuori-Linnovuori-Syrjänsupat (HSO04033) harjujensuojeluohjelman alue.
2.4.7

ja

Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat

Alueen asemakaavoituksen pohjana on käytetty 1/2018 päivättyä AD arkkitehtien laatimaa
ideasuunnitelmaa.
Keskeneräisessä Vääksyn maankäytön kokonaissuunnitelmassa alue on merkitty
asuinrakentamisen alueeksi, kerrosluvulla II-IV sekä kanava-alueeksi ja virkistysalueeksi.

väljän

Alueelle on tehty useita opiskelijatöitä (Lahden ammattikorkeakoulu);

2.4.8

•

Maisema-analyysi: Vääksyn maisema Päijänteeltä katsottuna (2016)

•

Telakkatuvan inventointi (2016)

•

Asemakaavasuunnittelu (2011-2012)

Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat

Kaavoitettavan alueen lähettyvillä ei ole tällä hetkellä vireillä olevia asemakaavoja tai muita
suunnitelmia.
2.4.9

Alueelle laadintavaiheessa tehdyt selvitykset

Kesällä 2018 alueelle laadittiin luontoselvitys. Selvitykseen sisältyy kasvillisuus- ja
luontotyyppiselvitys. Maastotöiden yhteydessä havainnoitiin myös kaava-alueen pesimälinnuston
ominaispiirteitä. Selvitys on osana tätä selostusta.
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Kesällä/syksyllä 2018 laadittiin myös Telakkarannan kulttuurihistoriallinen selvitys. Selvitys on
kaavaselostuksen liitteenä 3.
Keväällä 2019 laadittiin vedenalaisen kulttuuriperinnön inventointi. Selvitys on kaavaselostuksen
liitteenä 5.
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3.

SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1

Asemakaavan suunnittelun tarve
Asemakaavamuutoksen laatimiseen on ryhdytty kunnan aloitteesta. Kaavoituksen pääasiallinen
tarkoitus
on
tarkastella
kerrostaloasumisen mahdollisuuksia
Telakkarannan
alueella
yhteensovittaen niitä ympäröivään maankäyttöön.

3.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksen yhteydessä vuonna 2011
Veteraanitalon asemakaavan muutos -nimellä. Asikkalan kunnanhallitus on kokouksessaan
1.10.2012 § 209 hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päätöksellä 2.5.2018 § 83
hyväksynyt päivitetyn OAS:n.

3.3

Osallistuminen ja yhteistyö
Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu osallistumisja arviointisuunnitelmassa, joka on selostuksen liitteenä 1.

3.4

Asemakaavan tavoitteet

3.4.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan valtioneuvoston päätöksellä
1.4.2018. VAT:eet on ryhmitelty asiasisällön perusteella seuraaviin kokonaisuuksiin:
1)
2)
3)
4)
5)

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Tehokas liikennejärjestelmä
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otetaan huomioon alueen kaavoituksessa.
3.4.2

Kunnan asettamat tavoitteet

Kunnan tavoitteena on monipuolistaa ja lisätä asuntotarjontaa sataman ja keskustan palvelujen
läheisyydessä.
Asemakaavoituksen lähtökohtana on ollut Telakkarannan asuntotarjonnan lisääminen
ideasuunnitelman pohjalta. Alueen maankäyttöä ja asumismuotoja on tarkasteltu A. D.
Arkkitehdit Oy:n vuonna 2017 laatimassa ideasuunnitelmassa. Ideasuunnitelman perusteella on
päädytty kerrostaloratkaisuun, jonka pohjalta tämä asemakaava on laadittu.
Asemakaavoituksen lähtökohtana on ollut Telakkarannan asuntotarjonnan
ideasuunnitelman pohjalta. Asemakaavaratkaisua voidaan perustella seuraavasti:

lisääminen

•

Alueen vetovoimaisuus asuinalueena on korkea; asemakaavamuutos mahdollistaa
asuntotarjonnan lisäämisen pienempien kerrostaloasuntojen osalta.

•

Alueen toteuttaminen on Asikkalan kunnan elinvoimaisuuden kannalta tärkeää.

•

Alue toimii keskustan tukialueena ja sen sijainti yhdyskuntarakenteessa on keskeinen.
Keskustan palvelut sijaitsevat lähellä.

•

Muutoksen myötä sataman palveluiden kehittäminen mahdollistuu. Nykyisen venesataman
(LV-1) alueelle osoitetaan saunan rakennusala, jolle on perusteena seuraavat:
•

Tukeutuu olemassaolevaan sataman rakenteeseen. Ajoyhteydet ja kunnallistekniikka on
jo toteutettu alueelle.

•

Saunan rakentaminen tukee sataman elinkeinoa, ja se voi tarjota palveluita muutoksen
myötä myös kesäsesongin ulkopuolella.

•

Sijoittuu sk-1 -arvoalueen ulkopuolelle.

•

Kytkee uuden asuin- ja satama-alueen.
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•
3.4.3

Samalla sataman LV-alueen toimintoja tarkastellaan ja liikennejärjestelyjen sekä paikoituksen
sujuvuutta ja riittävyyttä tarkastellaan.

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet

Maakuntakaava ja yleiskaavan sisältövaatimukset on otettava huomioon asemakaavaa
laadittaessa. Alla on lueteltu maakuntakaavan ja yleiskaavan merkinnät, jotka on huomioitu
suunniteltaessa kaavamuutosta. Alueelle suunniteltava maankäyttö on näiden kaavojen mukaista.
•

•

3.4.4

Maakuntakaava
•

matkailun kannalta merkittävä Vääksyn venesatama (sa2)

•

tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (pv2, Anianpelto A)

•

eheytettävä taajama-alue (ka1)

Yleiskaava
•

asuintoimintojen alue (A), virkistysalue (VL), satama-alue (LS) ja vesialue (W)

•

suojeltu rakennus (sr 2/10), veteraanitalo

•

kevyen liikenteen reitti rannassa

•

Vääksyn tiivistämis-/ eheyttämisalue

•

pohjavesialue (pv)

•

kyläkuvallisesti arvokas alue (sk-1/1: Vääksyn kanava ja Anianpellon markkinapaikka)

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet

Kaavan sisältövaatimuksissa ja kaavan laatimisessa on erityisesti varmistettava, että
suunnittelualueen lähiympäristöön sijoittuvien arvokkaiden maisema-alueiden ja alueen
kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät.
Kaavassa on otettava huomioon, ettei lähiympäristön asumiselle sekä naapurimaanomistajille
aiheudu kohtuutonta haittaa.
Suunnittelualue sijoittuu osittain tärkeälle pohjavesialueelle. Kaavatyön tavoitteena on, ettei
alueen rakentaminen ja toteutuksen jälkeinen toiminta aiheuta vaaraa ja haittaa pohjaveden
laadulle eikä sen määrälle.
Rakennuslupaa haettaessa on selvitettävä, ettei radonista aiheudu terveydellistä haittaa.
Rakennuslupahakemukseen tulee liittää selvitys varautumisesta radon-haitan torjuntaan.
Alueen topologia ja maaperä on otettu huomioon suunnittelemalla alueelle rinnerakentamista siten,
että maastonmuotoja ei tarvitse merkittävästi muuttaa, tasata tai leikata.
Rannan erityispiirteet ja maisema on otettu suunnittelussa huomioon siten, etteivät rakennukset
nouse
puurajan
yli.
Rakennusten
toteutuessa
ideasuunnitelman
mukaisena
myös
julkisivumateriaalit sopivat ympäristöön.
Rantayhteyden säilyttäminen huomioidaan kaavassa. Ranta ja satama-alue pysyvät yleisessä
virkistyskäytössä.
3.4.5

Prosessin aikana esiin nousseet tavoitteet ja osallisten tavoitteet

Suunnittelun aikana osallisten tavoitteita on kuultu luonnosvaiheessa virallisen kuulemisen
muodossa sekä yleisötilaisuudessa 13.12.2018. Seuraavassa on kuvattu yhteenveto osallisten
mielipiteistä, jotka on huomioitu kaavoituksessa. Virallisen kuulemisen aikana toimitettuihin
mielipiteisiin on laadittu vastineet.
Suunnitteluprosessin aikana on noussut esiin osallisten toimesta tarve isommille
veneille/sisävesilaivoille soveltuvalle satama-alueelle. Vartiopolun päähän sijoittuvaa venesataman
aluetta laajennetaan siten, että alueelle on mahdollista sijoittaa vierasvene- ja laivapaikkoja, sekä
huoltorakennuksia. Luonnosvaiheessa lv-aluerajaus ulottui miltei koko kaavoitettavan alueen
rannan pituudelle. Ehdotusvaiheessa aluetta on muutettu: laiturien rakentaminen on kohdistettu
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kapeammalle alueelle ja se on osoitettu satama-alueeksi. Satama-alueen toteuttamista on
rajoitettu kaavamääräyksellä.
Vanhan uimapaikan ja sen virkistysarvon säilyminen on huolettanut useita osallisia. Muutoksen
myötä vanhalle uimapaikalle varattu tila säilyy entisellään ja on turvattu jatkossakin. Myös huoli
viheralueiden riittävyydestä korostuu useassa mielipiteessä.
Luonnosvaiheen palautteessa oli myös mainittu useaan otteeseen huoli Mikkolantien
liikennejärjestelyistä, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuudesta lisääntyneen liikenteen
johdosta sekä haastavista maastonmuodoista rakentamiselle. Ehdotusvaiheen materiaaleja
tehdessä on vaikutuksia arvioitu tarkemmin mm. tekemällä luonnos Mikkolantien jalankulun ja
pyöräilyn järjestelyistä sekä poikkileikkaus suunnittelualueelta (Ramboll, 2019). Edellä mainittujen
tarkastelujen perusteella on todettavissa, että hanke on toteuttamiskelpoinen. Liikenne on
järjestettävissä jalankulkijoille ja pyöräilijöille turvallisella tavalla lisäämällä suojateitä ja
jalkakäytävän Mikkolantien varteen. Poikkileikkaus osoittaa alueen maastonmuodot ja
uudisrakentamisen sijoittumisen rinteeseen (kuva 5-6). Asemapiirros Mikkolantien järjestelyistä
sekä poikkileikkaus ovat kaava-aineiston liitteenä. Laajennetun satama-alueen osalta vaikutusten
arviointia on päivitetty ja sen pohjalta on tehty tarvittavat muutokset kaava-aineistoon: LV-2 alueen toteuttamista on rajoitettu siten, että sen täysimääräinen toteuttaminen vaatii tarkemman
yleisen alueen suunnitelman. Pysäköintialueen kokoa on rajoitettu.
Ehdotusvaiheen aineistoa käsitellessään kaavoitusjaosto ja kunnanhallitus käsittelivät nähtäville
asetettavaa kaava-aineistoa ja kaavaratkaisujen sisältöä useaan otteeseen. Päätöksenteossa oli
vaihtoehtona kaksi maankäyttöratkaisua; kolmen kerrostalon vaihtoehto sekä kahden kerrostalon
vaihtoehto. Päätöksenteon tueksi esitettiin tarkastelu, jossa käytiin molempien ratkaisujen
vaikutuksia läpi. Ehdotusvaiheen asiakirjat asetettiin nähtäville kolmen kerrostalon vaihtoehdolla.
Viranomaisneuvottelussa ja luonnosvaiheen asiantuntijaviranomaisen lausunnossa on esitetty, että
Telakkatupa tulee suojella ja säilyttää nykyisellä paikallaan.
Viranomaisten lausunnot sekä muiden osallisten mielipiteet ja muistutukset luonnos- ja
ehdotusvaiheen palauteraporteissa, jotka ovat selostuksen liitteenä.
3.5

Asemakaavaratkaisun vaihtoehtotarkastelut
Valmisteluvaiheessa liikennejärjestelyistä ja paikoituksen sijoittamisesta rinteeseen tehtiin
useampi käsivarainen luonnos. Alkuperäisessä ideasuunnitelmassa kerrostalojen paikoitus oli
osoitettu tonteille johtavan tien varsille molemmin puolin. Korkomaailman osoittautuessa
haasteelliseksi ja liian kalliiksi toteuttamisen kannalta, päädyttiin luonnosvaiheessa vaihtoehtoon,
jossa paikoitus on osoitettu tonttikohtaisesti p-merkinnöin.
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Kuva 3-1 Alkuperäisen ideasuunnitelman pohjalta tehty luonnos

3.6

Kaavaehdotusvaiheessa tarkastellut vaihtoehdot
Asikkalan kunnanhallitus palautti Telakkarannan asemakaavan valmisteluun kaavoitusjaoston
päätösesityksen perusteella. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 14.10.2019 (§ 231), että kaava
palautetaan valmisteltavaksi siten, että AK-korttelin kolmas, läntisin kerrostalotontti pudotettiin
kaavaratkaisusta pois. Ratkaisuun vaikutti vanha
periaatepäätös
Tammenlehvätalon
säilyttämisestä sekä osallisten palaute virkistysalueiden riittävyyttä koskien.
Ehdotusvaiheessa on tarkasteltu tarkemmin myös sataman toimintoja ja mahdollisuuksia sijoittaa
isommille sisävesilaivoille ja veneille soveltuvia rakenteita ja laitureita.
Ehdotusvaihe käsiteltiin siten, että päätöksenteossa on mukana kumpikin kaavaratkaisu (kaksi ja
kolme kerrostaloa.) Ehdotusvaiheen asiakirjat päätettiin asettaa nähtäville kolmen kerrostalon
vaihtoehdolla. Kaavoitusjaoston ja kunnanhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan
nettisivuilta. Käsittelyyn liittyvät päivämäärät ja pykälät ilmenevät kaavaselostuksen alusta.

3.7

Valmisteluvaiheen palaute ja vastineet
Luonnosvaiheen aineisto oli nähtävillä 5.12.2018-9.1.2019. Vastineraportti on kaavaselostuksen
liitteenä.
Valmisteluvaiheen palautteen perusteella kaava-aineistoon tehtiin seuraavat muutokset:
-

lisättiin hulevesien viivyttämistä koskeva määräys
lisättiin VP-1 -kaavamerkintään toteuttamista ohjaava määräys, jonka mukaan alue on
säilytettävä puustoisena
radonhaitan torjumista koskevaa määräystä muutettiin lausunnon mukaisesti
Ämmäläntien alkupäästä lähtenyt ulkoilureitti poistettiin
Vartiopolun päähän sijoittuvaa venesatamaa laajennettiin siten, että alueelle on
mahdollista sijoittaa vierasvene- ja laivapaikkoja, sekä huoltorakennuksia. Samalla koko
rannan mitalle osoitettu lv-osa-aluevaraus (alueen osa, jolle saa rakentaa laitureita)
kohdistettiin LV-2 -aluevarauksen sisälle. LV-2 -alueen kaavamääräykseksi asetettiin
saman tyyppinen määräys, jolla nykyinen Vääksyn venesatama on osoitettu:
”Venesatama. Alueelle sallitaan venelaitureiden sekä satamatoimintaa palvelevien
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3.8

huoltorakennusten rakentaminen. Alueella sallitaan huoltoajoa.” Ja tästä poikkeavana
lisämääräyksenä: Alueella on mahdollista tehdä ruoppauksia ja pieniä täyttöjä rantaalueilla.”
rannan ulkoilureitti muutettiin ohjeellisesta ulkoilureitistä jalankululle ja polkupyöräilylle
varatuksi kaduksi/tieksi
LV-alueelle laadittiin vedenalainen inventointi ja löydökset osoitettiin kaavaan
suojelumerkinnällä
pohjakarttaa päivitettiin
Mikkolantien kevyen liikenteen väylien ja suojatiealueiden osalta laadittiin asemapiirros.
Asemapiirros on osa vaikutusten arviointia.

Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet
Ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 10.6.2020-10.7.2020. Vastineraportti on kaavaselostuksen
liitteenä.
Ehdotusvaiheen palautteen perusteella kaava-aineistoon tehtiin seuraavat muutokset:
-

-

-

Kaavan vaikutusten arviointia täydennettiin LV-2 -alueen osalta ja kaavaratkaisun osalta
päädyttiin seuraaviin täydennyksiin:
LP-alueen kaavamerkintä muutettiin muotoon ”LP-1: Yleinen pysäköintialue. Osa alueelle
sijoitettavista pysäköintipaikoista on varattava pidempiaikaiseen, sataman käyttäjiä
palvelevaan pysäköintiin. ” Samalla pysäköintialuetta supistettiin pinta-alaltaan noin
kuutta autopaikkaa vastaava määrä. Pysäköintialue oli osoitettu luonnosvaiheessa
osittain voimassa olevan kaava VU-osa-aluevarauksen päälle. Kaavaprosessin aikana tuli
ilmi, että liikuntatoimi haluaa tulevaisuudessa hyödyntää aluetta. VU-alue on ollut
kaavassa osoitettuna vuodesta 1983 asti, mutta se ei ole toteutunut. Asia mainitaan
listatekstissä kaavan hyväksymiskäsittelyssä.
Venesataman (LV-2) toteuttamista rajattiin lisäämällä kaavamääräykseen: ”Alueen
täysimittainen toteuttaminen vaatii tarkemman yleisen alueen suunnitelman, jossa
arvioidaan alueen liikenteelliset edellytykset ja mitoitetaan sataman toiminnot ympäristön
reunaehtojen mukaan. Ilman tarkempaa suunnitelmaa alueelle voidaan toteuttaa
maksimissaan 7 laivapaikkaa ja 15 venepaikkaa.”
Tekniset muutokset mm. päivämäärien osalta.
Monivaiheista kaavaprosessia on avattu selkeyden vuoksi kaavaselostukseen kuvaamalla
luonnos- ja ehdotusvaiheessa palautteen perusteella tehdyt muutokset sekä kunnallisen
päätöksenteon vaiheet.

Kaavaa ei aseteta uudelleen nähtäville tehtyjen muutosten pohjalta, koska kaavalla ei osoiteta
uutta maankäyttöä ja muutokset eivät ole merkittäviä vaikutuksiltaan. Ehdotusvaiheessa
osoitettu maankäyttöratkaisu on mahdollista toteuttaa lisäselvityksillä.

36

4.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

4.1

Kaavan rakenne
Alla on kuvattu kaavan rakennetta ja ratkaisuja aihepiireittäin. Kaavan mitoitus esitetään
seuraavassa kappaleessa.

4.1.1

Kerrostalot

Asemakaava mahdollistaa kolmen asuinkerrostalon toteuttamisen Telakkarannan rinteeseen,
Päijänteen rannalle. Kerrostalot on mahdollista toteuttaa alueelle rinneratkaisuna, jossa
Telakkapolun puoleiselle julkisivulle jää kolme kerrosta ja rannan puolelle viisi. Ajoyhteydet
tonteille on osoitettu uuden Vartiopolulta lännen suuntaan erkanevan kadun kautta. Ohjeelliset
pysäköintialueet on varattu katuun rajautuviksi alueiksi kortteleissa. Yleisissä määräyksissä
edellytetään toteuttamaan autopaikkoja 1 ap/asunto ja näiden lisäksi vieraspaikkoja 1 ap jokaista
alkavaa 1000 k-m2 kohden.
4.1.2

Tammenlehvätalo

Tammenlehvätalo
sijoittuu
nykyisellään
läntisimmän
kerrostalotontin
rakennusalalle.
Tammenlehvätalo on osoitettu säilytettäväksi ja siirrettäväksi. Uudelle sijainnille on varattu
rakennusala Vartiopolun päähän yleisen pysäköintialueen läheisyyteen. Tammenlehvätalon siirto
mahdollistaa kerrostalojen toteuttamisen. Sen uusi sijaintipaikka mahdollistaa paremman
pysäköinnin ja sen käyttömahdollisuudet ovat tulevaisuudessa paremmat satama-alueen
yhteydessä, jossa se voi palvella sataman toimintoja.
Tammenlehvätalo on merkitty kaavassa merkinnällä s-1: Säilytettävä rakennus, jonka saa siirtää
asemakaavassa osoitettuun paikkaan (ras). Rakennus- tai purkulupa-asioissa tulee pyytää
lausunto museoviranomaiselta ja ELY-keskukselta.
4.1.3

Vedenalaiset hirsiarkut sekä L-laituri

Vedenalaiset, vanhat laiturirakenteet on osoitettu kaavakarttaan s-2 -merkinnällä, joka edellyttää
säilyttämään ne. Kyseiset L-laituri ja hirsiarkku on viety Museoviraston ylläpitämään
muinaisjäännösrekisteriin muuna kulttuuriperintökohteena, eli kohde ei täytä lain suojaaman
kiinteän muinaisjäännöksen kriteereitä. Säilyneet rakenteet kuitenkin mielenkiintoisia ja kertovat
alueen käyttöhistoriasta, joten on perusteltua, että ne suojellaan kaavan avulla. Alueelle tehdyssä
vedenalaisen kulttuuriperinnön inventoinnissa muut mainitut kohteet eivät ole olemassa olevan
tiedon perusteella lain suojaamia muinaisjäännöksiä eikä niitä voida pitää muina
kulttuuriperintökohteina. Näiden kohteiden status ja rauhoitus voi muuttua, jos niistä saadaan
lisätietoa, mutta tämän hetkisen tiedon perusteella ne eivät ole este laitureiden rakentamiselle.
Ranta-alue on varattu pääosin puistoalueeksi ja siellä oleva rannan suuntainen polku on varattu
kaavakarttaan jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi/tieksi, jolla huoltoajo on sallittu.
Hakakujan, Ämmäläntien, Mikkolantien ja Vartiopolun varren omakotitalojen väliin jäävä
Telakkapuisto on osoitettu puistoalueeksi rantaan asti.
4.1.4

Nykyinen venesatama ja uusi LV-2 -alue

Nykyisen venesataman osalta asemakaavamuutoksessa todetaan nykytilanne ja tarkistetaan
käyttötarkoituksia siten, että nykyiset aluerajausten ylitykset pohjoisimman aallonmurtajan ja
laiturirakenteiden osalta sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten
korttelialueen osalta tarkistetaan. Lisäksi venesataman alueelle osoitetaan rakennusala 130 k-m2
laajuisen saunarakennuksen ja sitä palvelevan ohjeellisen pysäköintialueen toteuttamista varten.
Vartiopolun päähän sijoittuvaa venesataman aluetta laajennetaan siten, että alueelle on
mahdollista sijoittaa vierasvene- ja laivapaikkoja, sekä huoltorakennuksia. Venesatama toimii kotija vierasvenesatamana. Vanha uimapaikka säilyy. LV-2 -alueen määräys on seuraavanlainen: ”LV2: Venesatama. Alueelle sallitaan venelaitureiden sekä satamatoimintaa palvelevien
huoltorakennusten rakentaminen. Alueella sallitaan huoltoajoa. Alueella on mahdollista tehdä
ruoppauksia ja pieniä täyttöjä ranta-alueilla. Alueen täysimittainen toteuttaminen vaatii
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tarkemman yleisen alueen suunnitelman, jossa arvioidaan alueen liikenteelliset edellytykset ja
mitoitetaan sataman toiminnot ympäristön reunaehtojen mukaan. Ilman tarkempaa suunnitelmaa
alueelle voidaan toteuttaa maksimissaan 7 laivapaikkaa ja 15 venepaikkaa.”

Kuva 4-1 Nykyisen venesataman alueelle suunniteltu aallonvaimennin on mahdollista toteuttaa jo
nykyisen kaavan puitteissa (Marinetek Oy)

Kuva 4-2 Uudelle LV-2 -alueelle tehdyt luonnokset alueen käytöstä (Päijänteen laivurit ry)
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4.1.5

Hulevesien käsittely ja hyvän vedenlaadun varmistaminen

Tavoitteena on, ettei järviveden laatua heikennetä asemakaavan mahdollistamilla uusilla
toiminnoilla. Tämän vuoksi kaavaan on osoitettu kaksi painannetta/allasta hulevesien viivyttämistä
ja käsittelyä varten. Asemakaavoitettava alue on lähes kokonaan pohjavesialuetta ja sen vuoksi
yleisissä määräyksissä velvoitetaan myös kortteleissa käsittelemään hulevesiä ja viivyttämään
niiden virtaamaa. Kaikki rakentaminen on alueella tehtävä siten, ettei pohjaveden laatuun aiheudu
muutoksia
tai
sen
korkeusasemaa
muuteta
pysyvästi.
Maalämpö
on
kielletty
lämmitysjärjestelmänä.
4.2

Kaavan mitoitus
Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 13 hehtaaria.
Kaavan mitoitustiedot on esitetty kaavoituksen seurantalomakkeessa, joka on selostuksen liitteenä
2.
Uusi asuinkerrostalojen korttelialue mahdollistaa kolmen kerrostalon rakennuspaikan, joiden
yhteenlaskettu rakennusoikeus on 6 500 k-m2. Laskennallisesti se tarkoittaa noin 163 uutta
asukasta (40 k-m2/as.).

4.3

Kaavamerkinnät

4.3.1

Korttelialueet

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Rakennusten tulee korttelialueen sisällä muodostaa yhteneväinen
ympäristöön soveltuva kokonaisuus. Rakennusten ja rakenteiden tulee
sijoitukseltaan, muodoiltaan, korkeudeltaan, mittasuhteiltaan,
julkisivumateriaaleiltaan ja väritykseltään sopeutua ympäröivään
maisemaan.
Rakennuslupahakemuksesta on pyydettävä lausunto kaavoitukselta.
Kortteliin 179 muodostuu asuinkerrostalojen korttelialuetta. Korttelissa on rakennusoikeutta
6500 k-m2. Kerrostalojen paikat on osoitettu kaavassa ohjeellisena katkoviivalla,
varsinainen rakennusala on laajempi. Rakennusten soveltuvuus ympäristöönsä ja
julkisivujen yhteneväisyys turvataan kaavamääräyksellä.
Kerrosalan sijoittaminen on osoitettu muodossa 2r III, jossa luku roomalaisen numeron
edessä osoittaa, kuinka monta kerrosta saa rakentaa rinteeseen varsinaisten asuinkerrosten
lisäksi.
Liikenneyhteys kortteliin 179 on osoitettu Vartiopolun kautta. Tonteille osoitetaan uusi
katuyhteys, Telakkapolku. Pysäköinti on osoitettu tonttikohtaisesti ohjeellisella pmerkinnällä.
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Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten
alue.
Sataman huoltorakennukset on osoitettu korttelialueena rakennusoikeuden kanssa.
Korttelialueen rakennusoikeus on 320 k-m2, joka vastaa nykyistä rakentamistilannetta.
4.3.2

Muut alueet

Venesatama.
Alueelle sallitaan venelaitureiden rakentaminen sekä satamatoimintaa
palvelevia huoltorakennuksia. Alueella sallitaan huoltoajoa ja veneiden
polttoaineen jakelua.
Kanavalahden vierasvenesataman alue ja siihen liittyvät palvelut on osoitettu merkinnällä
LV-1. Alueelle on osoitettu ohjeellisin merkinnöin paikoitusta ja alueen sisäiset ajoyhteydet.
Alueelle on osoitettu saunan rakennuspaikka sitovalla rakennusalalla. Suurin sallittu
kerrosala sa-alueella on 130 k-m2.
Venesatama.
Alueelle sallitaan venelaitureiden sekä satamatoimintaa palvelevien
huoltorakennusten rakentaminen. Alueella sallitaan huoltoajoa. Alueella on
mahdollista tehdä ruoppauksia ja pieniä täyttöjä ranta-alueilla. Alueelle
sallitaan venelaitureiden sekä satamatoimintaa palvelevien
huoltorakennusten rakentaminen. Alueella sallitaan huoltoajoa. Alueella on
mahdollista tehdä ruoppauksia ja pieniä täyttöjä ranta-alueilla. Alueen
täysimittainen toteuttaminen vaatii tarkemman yleisen alueen
suunnitelman, jossa arvioidaan alueen liikenteelliset edellytykset ja
mitoitetaan sataman toiminnot ympäristön reunaehtojen mukaan. Ilman
tarkempaa suunnitelmaa alueelle voidaan toteuttaa maksimissaan 7
laivapaikkaa ja 15 venepaikkaa.
Uuden kaavalla osoitettavan venesataman alue on osoitettu merkinnällä LV-2.
Yleinen pysäköintialue.
Osa alueelle sijoitettavista pysäköintipaikoista on varattava
pidempiaikaiseen, sataman käyttäjiä palvelevaan pysäköintiin.
Puisto.

Puisto.
Säilytetään puustoisena. Istutettavien kasvilajien tulee olla alueelle
tyypillistä lajistoa.
Vesialue.
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5.

KAAVAN VAIKUTUKSET
Asemakaavan muutoksen vaikutuksia verrataan voimassa olevaan asemakaavaan eli tilanteeseen,
jossa ympäristö olisi rakentunut täysimääräisesti voimassa olevan asemakaavan mukaisesti.

5.1.1
5.1.1.1

Vaikutukset liikenteeseen
Vaikutukset liikenneverkon toimivuuteen

Kanavatien liikennemäärä oli vuoden 2010 Lahden seudun liikennetutkimuksen perusteella 3980
ajoneuvoa vuorokaudessa ja Anianpellontien 4630 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vartiopolun tai
Mikkolantien liikennemääristä ei ole tietoa.
Uusi rakennettava katu Telakkapolku liittyy Vartiopolkuun. Telakkapolun varteen rakennettavien
kerrostalojen asukasmäärä on arviolta noin 160. Ohjeen Liikennetarpeen arviointi maankäytön
suunnittelussa (Ympäristöministeriö, 2008) mukaan kyseinen asukasmäärä synnyttää
henkilöautoliikennettä 190 matkaa vuorokaudessa eli ajoneuvoliikennettä syntyy lisää 380
ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärän kasvu kohdistuu Vartiopolkuun ja Mikkolantiehen.
Mikkolantiellä suurempi osa liikenteestä ohjautunee Kanavatien suuntaan. Liikennemäärän
kasvulla ei ole arvioitu olevan vaikutusta liikenteen toimivuuteen.
Telakkapolku liittyy Vartiopolkuun kohdassa, jossa kadun pituuskaltevuus on jyrkkä 12 %, mikä
on liikenteen toimivuuden kannalta huono varsinkin talviolosuhteissa. Liikenteen toimivuutta
voidaan parantaa tehokkaalla talvihoidolla ja esimerkiksi kieltämällä pysäköinti kadun jyrkällä
osuudella.
Vartiopolun päähän suunniteltu venesatama lisää Vartiopolun liikennettä varsinkin kesäaikana. LP2 -alueen toteuttaminen vaatii tarkemman yleisen alueen suunnitelman, jossa arvioidaan alueen
liikenteelliset edellytykset ja mitoitetaan sataman toiminnot ympäristön reunaehtojen mukaan.
Liikennemäärän kasvun rajoittamisen kannalta keskeisiä ovat alueelle tulevien pysäköintipaikkojen
määrä ja muut venesatama alueen muut toiminnot.
5.1.1.2

Vaikutukset liikenneturvallisuuteen, jalankulkuun ja pyöräilyyn

Lisääntyvät liikennemäärät eivät merkittävästi heikennä alueen liikenneturvallisuutta.
Mikkolantien ja Ämmäläntien liittymään tulee myös uusi jalankulku – ja pyörätie yhteys rannan
suunnasta. Liittymään olisi hyvä toteuttaa suojatiejärjestelyt. Mikkolantien luonne asuntoalueen
kokoojakatuna korostuu, jolloin myös jalankulku- ja pyörätien tarvetta olisi harkittava osuudella
Ämmäläntie – Vartiopolku.
Liikenneturvallisuutta Mikkolantien ja Vartiopolun liittymässä voisi parantaa toteuttamalla
hidasteet Mikkolantielle välille Ämmäläntie – Vartiopolku ja Vartiopolku – Pakkaspolku (itäinen
haara). Hidasteet varmistaisivat ajonopeuksien pysymisen sallituissa rajoissa. Myös suojatien
toteuttaminen
Vartiopolun,
Pakkaspolun
ja
Mikkolantien
liittymään
parantaisi
liikenneturvallisuutta. Vartiopolun varrelle suositellaan rakennettavaksi ajoneuvoliikenteestä
erotettu jalankulku- ja pyörätie parantamaan liikenneturvallisuutta. Telakkapolun ja Vartiopolun
alueen suositellaan asetettavaksi enintään 30 km/h aluenopeusrajoitus.
Vääksyn satamaan toteutetaan uusi pysäköintialue noin 36 autolle. Sataman uusi pysäköintialue
selkeyttää sataman alueen pysäköintijärjestelyjä, ja lisäpaikat vähentävät väärinpysäköintiä ja
ajamista aivan rannassa varsinkin kesän ruuhkaisimpina aikoina, mikä parantaa satama-alueen
sisäistä liikenneturvallisuutta. Uusilla pysäköintipaikoilla ei ole arvioitu olevan vaikutusta
Ämmäläntien liikennemääriin.
5.1.2

Vaikutuksen luontoon ja luonnonympäristöön

Suunnittelualueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu luonnonsuojelualueita
suojeluohjelmien alueita eikä hankkeella siten arvioida olevan vaikutuksia luonnonsuojeluun.

tai

Suunnittelualueen metsäiset alat ovat puistomaiseen asentoon hakattuja luonnontilansa
menettäneitä metsikköaloja eikä alueella esiinny luonnonarvoiltaan huomionarvoisia kohteita.
Alueella ei esiinny liito-oravia eikä liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä. Lisäksi alueen
pesimälinnusto on rakennettujen alueiden yleistä lajistoa. Kaavalla ei siten arvioida olevan
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vaikutuksia kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin tai liito-oraviin. Kaavalla ei arvioida olevan
vaikutuksia myöskään pesimälinnustoon, mikäli alueelle jätetään puustoisia metsikköaloja
linnuston pesimäympäristöksi. Mikäli puistomaiset metsiköt häviävät alueelta tai alueelle jää pieniä
yksittäisiä puuryhmiä, voidaan vaikutuksen alueen pesimälinnustoon katsoa olevan vähäinen.
5.1.3

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön

Asemakaavassa
osoitettujen
kerrostalojen
rakentaminen
muuttaa
suunnittelualueen
maisemakuvaa vähentäen nykyistä alueen puistomaista luonnetta rakennetuksi alueeksi.
Rakennukset eivät aiheuta mainittavia muutoksia suunnittelualueen ulkopuolisilta maa-alueilta
avautuviin näkymiin puustoisuudesta johtuvien rajoittuneiden näkymien vuoksi. Suunnittelualuetta
lähimmiltä asuinrakennuksilta kerrostalot ovat osin nähtävissä, mutta puustoisuus vähentää
maisemakuvan muutosta.
Asemakaavamuutoksen toteuttaminen aiheuttaa näkyvimmät muutokset Päijänteeltä avautuviin
näkymiin. Päijänteeltä tarkasteltuna Vääksyn harjumaisema on nykyisellään säilynyt melko
rakentamattomana. Alueella on havaittavissa mastojen lisäksi vain muutama kerrostalo, jotka
lähes häviävät puiden lomaan eivätkä nouse metsänrajan yläpuolelle. Suunnitellut uudet
kerrostalot eivät tuo tähän mainittavaa muutosta, vaan rakennukset jäävät rakennusten taustalla
olevan mäen puustonrajan alapuolelle (Kuvat 5-2 ja 5-3, liite 4). Asemakaavamuutoksen
rantavyöhykkeelle osoitetun lähivirkistysalueen puuston korkeus ja peittävyys vaikuttavat siihen,
kuinka selvästi kerrostalot erottuvat Päijänteeltä. Näkyessäänkin kerrostalot istuvat kohtalaisen
hyvin metsäiseen rinteeseen.
Telakkapuistonmäen jättäminen rakentamistoimien ulkopuolelle ja mäen puuston säilyttäminen on
tärkeää sekä Päijänteeltä avautuvien näkymien että suunnittelualueen eteläpuolisten asuintalojen
kannalta. Suunnitellut kerrostalot nousevat Telakkarannanpuistonmäen yläpuolelle. Jos mäen
puusto hakattaisiin, näkyisivät kerrostalot Päijänteeltä avautuvan maiseman siluetissa selvästi.
Asemakaavamuutos mahdollistaa latureiden rakentamisen Vääksyn sataman ja Telakkarannan
nykyisen laiturialueen väliin. Uudet laiturit sopeutuvat hyvin ranta-alueelle, jolla on jo ennestään
laiturirakenteita ja venepaikkoja.

Kuva 5-1 Havainnekuvien kuvauspaikat.
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Kuva 5-2 Havainnekuva kuvauspaikalta 1 suunnittelualueen edustalta. Etäisyyttä rantaan on
lyhimmillään noin 300 metriä.

Kuva 5-3 Havainnekuva kuvauspaikalta 2 laivaväylän varrelta. Etäisyyttä edustan laiturirakenteisiin on
lyhimmillään noin 250 metriä ja lähimpään suunniteltuun kerrostaloon 480 metriä.

Asemakaavassa osoitetun uuden kerrostalokorttelin länsireunaan sijoittuu Tammenlehvätalo, joka
on viimeinen Enso-Gutzeitin lomanviettopaikan säilyneistä rakennuksista (Liite 3. Vääksyn
Telakkarannan kulttuurihistoriallinen selvitys, Tapio Blåfield, 2018). Asemakaavassa rakennus on
osoitettu säilytettäväksi ja siirrettäväksi noin 120 metriä idän suuntaan.
Rakennuksen siirtäminen heikentää jonkin verran rakennuksen kulttuurihistoriallisia arvoja, mutta
edistää säilymistä kokonaisuudessaan. Rakennus tiedetään siirretyn alueelle 1910-luvulla KeskiSuomesta. Hirsirakennus on mahdollista siirtää ja sen siirto alueen sisällä vähemmän haitallinen
kuin lopullinen hävittäminen tai siirto alueen ulkopuolelle.
Rakennuksen siirtämisellä voidaan luoda myös uusia arvoja. Uusi rakennuspaikka on osoitettu nyt
paikkaan, jossa se sijaitsee maisemallisesti ja taajamakuvallisesti tärkeällä paikalla Vartiopolun ja
ulkoilureitin risteyskohdassa näkyen Päijänteelle. Ajan kuluessa siirretty rakennus voi saada uusia
historiaan ja paikkaan liittyviä arvoja.
Kerrostalojen toteuttamista ohjataan kaavamääräyksellä AK-korttelialueella. Rakennusten tulee
korttelialueen sisällä muodostaa yhteneväinen ympäristöön soveltuva kokonaisuus. Rakennusten
ja
rakenteiden
tulee
sijoitukseltaan,
muodoiltaan,
korkeudeltaan,
mittasuhteiltaan,
julkisivumateriaaleiltaan ja väritykseltään sopeutua ympäröivään maisemaan. Tämän lisäksi
rakennuslupahakemuksesta on pyydettävä lausunto kaavoitukselta. Näin varmistetaan, että
kerrostalot toteutetaan ilmeeltään korkealaatuisena ja yhteneväisenä toisiinsa nähden, vaikka ne
rakentuisivat eri aikaan.
5.1.4

Vaikutukset vedenalaiseen kulttuuriperintöön

Vanhan telakan alueelle on laadittu vedenalaisen kulttuuriperinnön inventointi, mahdollisten
muinaisjäännösten ja muiden kulttuuriperintökohteiden varalta. Inventoinnissa koko alue
viistokaikuluodattiin ja tärkeimmät havainnot tarkastettiin laitesukeltaen.
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Alueelta löytyi odotetusti vanhan L-muotoisen laiturin rakenteet (kuva 5-5, vas.) sekä
suunnilleen yhtä vanha hirsiarkku, joista molemmat on huomioitu jo kaavaluonnoksessa.
Museovirasto luokittelee nämä löydökset muiksi kulttuuriperintökohteiksi, ja suosittelee niiden
suojelemista kaavalla. Kohteet osoitetaan kaavassa merkinnällä s-2 Säilytettävä vedenalainen
rakenne. Lähempänä nykyistä laivalaituria paikannettiin telakan puuluiskat (kuva 5-5, oik.), sekä
määrittelemättömiä kivirakenteita, jotka luokitellaan muiksi kohteiksi. Nämä kohteet eivät ole
lain suojaamia muinaisjäännöksiä, eikä niitä voi pitää muina kulttuuriperintökohteina. Ne eivät
siis mene valtiollisen suojelun piiriin.

Kuva 5-4 Vedenalaisessa inventoinnissa löytyneet kohteet ja Museoviraston kommentit löydöksistä

Kuva 5-5 Vas. vetotelakka eli puuluiskan länsinurkka, oik. L-laiturin pohjoiskulma (Simo Nyrönen,
Subreering Ammattisukellustyöt Oy)

5.1.5

Vaikutukset virkistykseen

Virkistykseen soveltuva rakentamaton metsäalue pienenee nykyisestä asuinkerrostalojen
toteuttamisen
myötä,
mutta
virkistyksen
kannalta
tärkeimmät
alueet,
ranta
ja
Mikkolantien/Ämmäläntien asuinalueen ja uusien kerrostalojen väliin jäävä alue on osoitettu
virkistysalueeksi ja puistoksi.
Suunnittelualueen ranta on osoitettu virkistyskäyttöön ja siellä oleva polku satamalta idän
suuntaan on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi, jolla huoltoajo on sallittu.
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Vartiopolun päähän on osoitettu yleinen pysäköintialue venesatamaa varten, josta on mahdollista
lähteä virkistäytymään Päijänteelle veneellä tai talviaikaan hiihtämään, pilkille tai jäälle
kävelemään. Yhteys rantaan Ämmäläntien/Mikkolantien omakotitaloalueelta on turvattu
osoittamalla jalankululle ja pyöräilylle varattu tie Mikkolantien jatkeena rantaan, josta on pääsy
edelleen satamaan ja kanavanrantaan.
Suunnittelut kerrostalot näkyvät Päijänteen laivaväylää ajettaessa kohti Vääksyn kanavaa ja
venesatamaa etelän suunnalla (Kuva 5-3, liite 4). Vaikutuksia Päijänteeltä avautuvaan maisemaan
on arvioitu luvussa 5.1.3.
5.1.6

Vaikutukset hulevesiin

Telakkapolun ja uuden asuinkorttelin hulevedet pyritään johtamaan hulevesipainanteisiin ennen
kuin ne päätyvät vesistöön. Painanteissa hulevesiä pyritään viivyttämään, ja siitä poistetaan
kiintoainesta laskeuttamalla. Näin alueelle syntyvien hulevesien vaikutukset vesistöön
minimoidaan.
Tonttikohtaisesta hulevesien käsittelystä on määrätty kaavassa seuraavasti: ”Tonteilla
muodostuvat hule- ja kattovedet on käsiteltävä tonttialueen sisällä vesiä imeyttävin ja virtaamaa
hidastavin rakentein. Ennen rakennusluvan myöntämistä tonteille on laadittava suunnitelma
hulevesien käsittelystä. Kyseiseen suunnitelmaan on sisällytettävä hulevesien käsittelyn
mitoituslaskelma.”
Alue sijoittuu 1. luokan pohjavesialueelle. Pohjavesien suojelemiseksi kaavassa on määrätty
seuraavaa:
”Kaava-alue sijoittuu pohjavesialueelle. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivuu on tehtävä siten,
ettei niistä aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen.
Alueelle ei saa rakentaa maalämpökaivoja tai -maapiirejä.”
Kaavan toteutuminen ei heikennä pohjaveden määrää tai laatua.
5.1.7

Vaikutukset maaperään

Kerrostalot on mahdollista toteuttaa alueelle rinneratkaisuna, jossa Telakkapolun puoleiselle
julkisivulle jää kolme kerrosta ja rannan puolelle viisi (kuva 5-6). Telakkapolun toteuttaminen
vaatii jonkin verran maanmuokkausta ja pengertämistä.
Suunnittelualue on pääasiassa hiekkaa, eli se muodostaa rakentamisen kannalta edullisimman
maapohjan. Karkearakeiset maalajit eivät roudi, kantavat hyvin ja painuvat vain vähän kasaan. Ne
ovat myös kaivettavuudeltaan hyviä, sillä ne ovat helposti irrotettavia, ja maapohjan kantavuus ei
tuota ongelmia. Jäätikköjokikerrostumien ja varsinkin harjujen jyrkissä rinteissä maapohjaa pitää
kuitenkin ennen rakentamista usein luiskata.

Kuva 5-6 Poikkileikkaus suunnittelualueelta

5.2

Ympäristön häiriötekijät
Kaava-alueen lähiympäristössä ei ole merkittäviä ympäristöhäiriöitä.
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Kaava-alueella on venesatama, jossa on kesäaikana runsaasti veneliikennettä. Siitä voi hetkittäin
aiheutua melua lähialueelle. Satama-alueen tankkausasemalla on voimassa oleva ympäristölupa,
jossa on esitetty lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi.
Kaavamuutoksen mahdollistamat toiminnot eivät aiheuta ympäristöhäiriöitä.
5.3

Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavamerkinnät ja –määräykset on esitetty kaavakartan yhteydessä sekä kohdassa 4.1 Kaavan
rakenne.

5.4

Nimistö
Asemakaavan muutoksessa muodostuva uusi katu on nimetty Telakkapoluksi.
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6.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1

Toteuttaminen ja ajoitus
Kaava on toteuttamiskelpoinen sen saatua lainvoiman. Kaavan toteutuksesta vastaa ja tonttien
myynnistä vastaa Asikkalan kunta.
Kerrostalot toteutetaan mahdollisuuksien mukaan vaiheittain idästä länteen.

6.2

Toteutuksen seuranta
Kaavan toteuttamista ohjataan tarvittavien lupien kautta. Toteuttamista ohjaa ja valvoo Asikkalan
kunnan rakennusvalvonta.
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