
ASIKKALA

ASUMINEN ASIKKALASSAASUMINEN ASIKKALASSA
- lomaa arkenakin- lomaa arkenakin

Asikkala on 

rakkauden 

arvoinen.



Kanavanseudun elämyspuisto 
tarjoaa riemua perheen

pienimmille aina vesileikeistä 
maatrampoliineihin ja kiipeily-

telineistä huimaan vaijeri-
liukuun. Leikkien jälkeen 

voi suunnata Myllytontun
 luontopolulle piknikille

ja ihastelemaan luontoa. 

                    

                    

Yleistynyt etätyö antaa 
mahdollisuuden asua 

kauempanakin työskentely-
paikkakunnasta. 

Kunnan toimistohotelli 
on ratkaisu etätyön-
tekijälle, joka kaipaa
rauhallista työtilaa.

Asikkala tunnetaan vi-
reänä kahden kanavan 
kuntana. Kuntakeskus 
Vääksy sijaitsee Vesi-
järven ja Päijänteen 

välisellä kapealla kan-
naksella. 

Suomen kaunein maise-
mareitti lähtee Vääksystä 

pohjoiseen Pulkkilanharjun 
kautta. Jääkauden muovaa-

ma kansallispuistoaluee-
seen kuuluva kahdeksan 

kilometriä pitkä Pulkkilan-
harju on upea nähtävyys. 

Aurinkovuoren koulu on 
Euroopan edistyksellisimpiä 

oppimisympäristöjä. 

Vääksyn Yhteiskoulun lukios-
sa on tarjolla ilmailulinja 
ja liikuntalinja ilmailu- ja 
urheilualoille tähtääville. 

Panostusta lapsiin ja nuoriin 
osoittaa rakennettava uusi 

Vääksyn Yhteiskoulu.

Asikkala on 
terveysliikuntakunta ja 

kannustaa asukkaita
liikkumaan. Kuntalaiset 

harrastavat kaikilla kunnan 
liikuntapaikoilla ja salivuoroilla

maksutta.

Kunnan liikuntapaikat: 
www.asikkala.fi/liikuntapaikat

Juotavan hyvä Etelä-
Päijänne on myös pääkau-

punkiseudun asukkaiden kai-
vo. Ainutlaatuinen, 120 km 
pitkä Päijännetunneli johtaa 
Päijänteen raakavettä Asik-
kalasta peruskallion kautta 

eteläiseen Suomeen. Päijän-
netunneliin voi tutustua

Päijännetalossa. 

Ilmailuharrastajia palvelee 
Vesivehmaan lentokenttä 

tarjoamalla mahdollisuuksia 
mm. lentokoulutukseen, 

pienlentokonelentämiseen, 
laskuvarjohyppäämiseen 

sekä riippu- ja varjoliitämi-
seen. Lisäksi alueella toimii 
harvinaisuuksia pullollaan 

oleva ilmailumuseo.
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KYLÄTONTIT

KURHILAN
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KYLÄTONTIT
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PEIKKOMÄEN
PIENTALOTONTIT

TYNNYRIMÄKI

• pientalo-/rivitalotontit

• liike-/toimistotontit

HÄKÄLÄN
PIENTALOTONTIT

PASOLANHARJU
• pientalotontit
• toimitilatontit

HUMALO
• pientalotontit

• rivitalotontit

HARAVAKONEEN 

TILAN PIEN-

TALOTONTIT

METSÄ-AAKALA

• teollisuustontit

Vuokratontin vuosivuokra on 
viitenä ensimmäisenä vuotena 6 % ja 

kuudennesta vuodesta alkaen 12 % 
tontin myyntihinnasta.

Omakotitontteja 

myydään ja vuokrataan. 

Kaikki tontit varattavissa 

ilman erillistä hakuaikaa.

Lisätietoa pientalo-, teollisuus- ja toimitilatonteista: 
www.asikkala.fi          Asuminen ja ympäristö



PASOLANHARJU PASOLANHARJU 
monipuolisten harrastusten monipuolisten harrastusten 
näköalapaikkanäköalapaikka

Asikkalan sydän 
sykkii terveys-liikunnalle!

 

Tonttien koot: 670 - 995 m²

Myyntihinta: 18 €/m²

Etäisyydet:
Vääksyn liikekeskus          2 km
koulu         2 km
päiväkoti         2 km
kirjasto          3,5 km
uimaranta          2 km
terveysasema          2 km
Lahti          22 km

A varien maisemien Pasolanharju on ulkoili-
jan unelma. Kotiovelta pääsee suoraan ulkoilu-
reiteille, laavulle nauttimaan nuotion loimusta 
tai vaikka viheriölle golfaamaan. 

Salpausselän upealla harjumuodostelmalla 
sijaitsevan Pasolanharjun asuinalueen valttina 
on sen otollinen sijainti keskellä virkistysalu-
etta, täysmittaista golfkenttää vastapäätä, 
hyvien kulkuyhteyksien varrella. Harjun päällä 
polveilee viiden kilometrin mittainen ulkoilu-
reitti ja vastaavasti golfkentän puolella sijaitsee 
Pasolanvuoren luontopolku, jonka laavulla voi 
nauttia nuotion loisteesta ja upeasta järvinä-
kymästä. Tontit ovat liitettävissä valokuituverk-
koon. 

Pasolanharjun asuinalueen valtatiestä erottaa 
toimitilatonttialue, jolla asukkaita palvelee 
Viipurilainen kotileipomo kahviloineen sekä 
Lasimestari. Lisää palveluita on tulossa asukkai-
denkin iloksi. Lähellä sijaitseva golfklubi tarjoaa 
pelaamisen ohella ravintolapalveluita, kuten 
myös hotelli Tallukka, tanssin ja esiintyjien 
lisäksi.

Lähin koulu, päiväkoti ja Vääksyn liikekeskus 
sijaitsevat reilun kahden kilometrin päässä 
asuinalueesta. 

Harjulta avautuu upea 
maisema Vesijärvelle

ja golfkentälle.

Pasolanvuoren luontopolku 
laavuineen kutsuu 
ulkoilemaan.



Satama
palveluineen vieressä!

Tynnyrimäen kotoisa asuinalue sijaitsee 
Kuotaan venesataman ja uimarannan läheisyy-
dessä Päijänteen puoleisella harjulla. 

Alueella on kauniita metsäisiä omakotitalo-
tontteja hyvien kulkuyhteyksien päässä. 
Vääksyn keskustan palveluihin on vain 
parisen kilometriä. 

Alueen viehätystä lisäävät sen turvallisuus ja 
kodikkuus, runsas lapsiperheiden määrä ja 
valmiiksi rakennettu infra; kevyen liikenteen 
väylät, leikkipuistot ja Kuotaanranta palvelui-
neen aina matonpesupaikkoja ja piknikpöytiä 
myöten. Innokkaat veneilijät pääsevät lipu-
maan Päijänteelle kalastamaan ja virkistymään 
tuossa tuokiossa.

Tontit ovat liitettävissä valokuituverkkoon. 

Asuinalueen nimi juontaa juurensa histo-
riallisista Anianpellon markkinoista. Kyseisiä 
markkinoita pidettiin Tynnyrimäen alueella jo 
1700-luvulla ja markkinoihin liittyvä tynnyrikivi 
seisookin yhä paikallaan maantien varressa.

Tonttien koot: 1200-1275m²

Myyntihinta: 4 €/m²

Etäisyydet:
Vääksyn liikekeskus          3 km
lähikauppa         1,5 km
koulu         2 km
kirjasto         3 km
uimaranta         1,5 km
satama         1,5 km
lentokenttä           6,5 km
golfkenttä          4,5 km
Lahti         23,5 km
Vierumäen urheiluopisto          27 km

TYNNYRIMÄKITYNNYRIMÄKI
perhe-elämää kodikkaassaperhe-elämää kodikkaassa
miljöössämiljöössä Kuotaanrannan 

lähiliikuntapaikalla kuntoilet 
Päijänteen maisemissa.

Kuotaanrannan 
hiekkapohjainen uimaranta 

soveltuu hyvin myös lapsille.



Lentokenttäalu-

eella harrastat 

monipuoli-

sesti!

Aitojen maalaismaisemien muuttovoittoisel-
la Vesivehmaalla, lähellä Vääksyn taajamaa ja 
noin vartin ajomatkan päässä Lahden kau-
pungista on tontteja tarjolla upean luonnon 
keskellä. Läheisellä virkistysalueella voi tarkka-
silmäisin havaita vaikka liito-oravan. 
 
Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään 
Vesivehmaan kylän rakennettuun kulttuuriym-
päristöön (RKY 2010). Kylälle on ominaista 
pohjois-eteläsuuntainen nauhamaisuus, joka 
toistuu kylän raitissa ja sitä myötäilevässä 
asutuksessa, peltolaaksoissa ja harjanteissa. 
Kylä läpi kulkevan raitin linjaus on peräisin 
1700-luvulta.

Peikkomäen välittömässä läheisyydessä 
sijaitsevat koulu ja päiväkoti esikouluineen 
tekevät alueesta ihanteellisen lapsiperheille. 
Kyläraitin kevyen liikenteen väylä turvaa 
koulumatkan. 

Harrastusmahdollisuudet moottoriurheilusta 
ratsastukseen, tanssiin ja jopa lentämiseen 
hemmottelevat ahkeraa harrastajaa.

Jokaisella tontilla on valokuituvaraus.

Tonttien koot: 1440 - 1830 m²

Myyntihinta: 9 €/m²

Etäisyydet:
Vääksyn liikekeskus          10 km
koulu          1 km
päiväkoti          1 km
kirjasto          11 km
uimaranta          3,5 km
lentokenttä          4 km
golfkenttä          10 km
Lahti           15 km

PEIKKOMÄKIPEIKKOMÄKI
luonnon helmassa, kivenheiton luonnon helmassa, kivenheiton 
päässä kaupungistapäässä kaupungista

Maalaisympäristöstä ammennat 
hyvää mieltä ja oloa.

Kasvata ruokaa vaikka
omassa pihassa.



Nauti vesistöstävuoden ympäri

Häkälän asuinalueella Vääksyn taajaman 
itäpuolella pääset nauttimaan upeista 
Päijänteen maisemista. Voit lähteä veneellä 
pidemmällekin kalareissulle tai pulahtaa 
puhtaaseen veteen, luonnon omaan 
uima-altaaseen.

Talvellakaan ei tekeminen lopu: pääset 
hiihtämään, retkiluistelemaan, lumikenkäi-
lemään tai pilkkimään mitä kauneimmissa 
puitteissa. Ympäröivä luonto ja vesistö 
tarjoavat rauhoittavan keitaan arjen kes-
kelle. Luonnon näkeminen, kokeminen ja 
aktiivinen luonnossa tekeminen lisäävätkin 
tutkimusten mukaan ihmisten hyvinvointia 
monella tapaa!

Alueen asukkaita palvelee yhteinen ranta 
venevalkamineen sekä uimapaikka. Kevy-
en liikenteen väylä johdattaa turvallisesti 
asuinalueelta kuntakeskukseen Vääksyn 
peruspalveluiden ääreen, joihin on matkaa 
alle neljä kilometriä. 

Tontit ovat liitettävissä valokuituverkkoon. 

Tonttien koot: 1129 - 1890 m²

Myyntihinta: 15-21 €/m²

Etäisyydet:
Vääksyn liikekeskus           4 km
lähikauppa           2,5 km
koulu           4 km
päiväkoti          4 km
kirjasto          3 km
uimapaikka           1 km
satama           100 m - 1 km
lentokenttä           7 km
Lahti           24 km
Vierumäen urheiluopisto           27 km

HÄKÄLÄHÄKÄLÄ
koti Päijänteen syleilyssäkoti Päijänteen syleilyssä

Venevalkamasta voit työntää 
oman veneesi vesille 

tuossa tuokiossa.

Vääksystä avautuu vesireitti 
aina Keski-Suomeen asti.



Asu valtakunnalli-sesti arvokkaassa kulttuurimai-semassa!

Kurhilassa on tilaa elää ja asua. Länsi- Asik-
kalassa sijaitsevalta Haravakoneen tilalta on 
matkaa Vääksyn keskustaan reilut kymme-
nen kilometriä.

Kyläraitin pyörätie takaa turvallisen kulku-
yhteyden Länsi-Asikkalan koululle ja nuoriso-
seurantalolle harrastamaan ja yhteisiin 
rientoihin. Länsi-Asikkalan kyläkoulun piha 
innostaa liikkumaan ja leikkimään. Luonto 
ja metsät ovat vieressä. 

Kylän läpi kulkeva Aurinko-Ilves-reitti on suo-
sittu patikoitsijoiden keskuudessa tarjoillen 
upeita järvimaisemia, vaihtelevia maastoja 
ja valtakunnallisesti arvokkaita ja idyllisiä 
kulttuurimaisemia sekä laavuja taukopai-
koiksi.

Kylällä on runsaasti lähiruokatiloja, joilta 
voi hakea tuoreet vihannekset, juurekset
ja marjat ruokapöytään.

Kylällä järjestetään paljon yhteistä tekemistä 
ja tapahtumia, joista tunnetuin on elokuussa 
järjestettävä kesätori lehmälottoineen, jossa 
arvontakoneena toimii pallojen sijaan kaksi 
lehmää.

Tontit ovat liitettävissä mobiiliverkkoon. 

Tonttien koot: 3344 - 4752 m²

Myyntihinta: 4,50 €/m²

Etäisyydet:
Vääksyn liikekeskus           12 km
koulu           2 km
päiväkoti          12 km
kirjasto          12 km
Lahti            35 km
Hollola           35 km
Tuulos           38 km

HARAVAKONEEN TILAHARAVAKONEEN TILA
maaseudulla, kaupungin maaseudulla, kaupungin 
mukavuuksillamukavuuksilla

Kurhilasta hurautat nopeasti
Vääksyn taajaman 

palveluiden pariin.

Maaseudulla voit nauttia 
verkkaisemmasta elosta.



Aktiivinen ja palkittuKalkkisten kylä

Koillis-Asikkalassa sijaitseva Kalkkisten elä-
väinen maalaiskylä toivottaa uudet asukkaat 
tervetulleiksi. Humalontiellä, lähellä vanhaa 
Kalkkisten meijeriä ja kylän etelänpuoleista 
uimarantaa, sijaitsee viehättävä pientaloalue. 
Alueella on saatavana kunnallinen vesi- ja 
viemäriverkosto ja tontit ovat liitettävissä 
mobiiliverkkoon (4G). 

Kalkkisten kylä on tunnettu erilaisista tapah-
tumistaan, lähiruokatiloista sekä hyvästä 
palvelutarjonnastaan 24h polttoaineasemaa, 
kauppaa, koulua ja päiväkotia myöten. Alueel-
la asuu noin 600 asukasta, mutta vapaa-ajan 
asuntoja Koillis-Asikkalassa on yli 1300. 

Lähellä sijaitseva Pulkkilanharju, Kalkkis-
ten kanava ja vapaana virtaava koski ovat 
valtakunnallisia nähtävyyksiä. Kalkkisten kos-
ken laajalta aina kylään ulottuvalta ala-
juoksulta alkaa Kymijoki. Vesialue on Suomen 
kalarikkaimpia. 

Omakotitalojen lisäksi alueelle voi rakentaa 
myös rivitaloja. 

Tonttien koot: 3146 - 4114 m²

Myyntihinta: 5 €/m²

Etäisyydet:
Vääksyn liikekeskus           30 km
lähikauppa           1 km
koulu           1,5 km
päiväkoti          1,5 km
Kalkkisten satama           1 km
järven ranta           240 m
uimapaikka          800 m
Lahti           55 km
Sysmä           30 km
Heinola           30 km

HUMALOHUMALO
viihtyisää kyläasumistaviihtyisää kyläasumista

Kalkkisten kanava

Kalkkisten kyläsatama



Lähiruokaa

omalta

kylältä

Maalla asuessa nautit omasta rauhasta ja 
yksityisyydestä ja asut väljästi. Voit suunnitella 
unelmiesi puutarhaa, rakentaa vaikka tekolam-
men, sillä tila ei lopu kesken. Lemmikkien pito 
maalla on helppoa ja jos innostut, voit hankkia 
vaikka kotieläimiä. Oma piha mahdollistaa, että 
voit kasvattaa kotona erilaisia vihanneksia ja 
kasviksia. Omavaraisuus pienentää hiilijalanjäl-
keäsi ja voit tehdä kestäviä valintoja.

Rauhallista kyläasumista arvostaville Asikkala 
tarjoaa reilunkokoisia tontteja virkeistä ja idyl-
lisistä Kurhilan, Kalkkisen, Iso-Äiniön ja Urajär-
ven kylistä. 

Kurhila on maisemaltaan viehättävä ja hyvin 
hoidettu. Kylä on tunnettu pellavasta, lähiruo-
asta ja aktiivisesta kylätoiminnasta. Vuosittain 
järjestettävä lehmälotto herättää ihmetystä ja 
ihastusta laajemmaltikin. Kurhilan kylällä si-
jaitsevalla Länsi-Asikkalan koululla on 120-vuo-
tinen historia ja se onkin Asikkalan kunnan 
vanhin koulu. 

Kylätontit on kaavoitettu väljään 
asumiseen. Tonttien koot vaihtele-
vat 2000 m² - 1,5 ha välillä. 

Tonttien myyntihinnat alkaen
1 €/m²

Kylissä on maanviljelyn ohella tar-
jolla paljon erilaisia yrityspalveluita. 
Lisäksi kyläyhdistykset järjestävät 
aktiivisesti tapahtumia. 

KYLÄTONTITKYLÄTONTIT
asumisen vapautta asumisen vapautta 
maaseudullamaaseudulla Kurhilan suosituin 

tapahtuma lehmälotto



Kalkkinen on Asikkalan kunnan pohjoisin kylä, jonka sympaatti-
selta raitilta löytyvät monipuoliset palvelut koulua ja päiväkotia 
myöten. Kalkkisten kanava sekä vene- ja laivaranta houkuttelevat 
kylään kesäisin paljon väkeä. Kuuluisien Rapalan uistinten tarinas-
sa Kalkkisten kylällä on vahva asema. Ensimmäiset Lauri Rapalan 
veistämät vaaput tulivat myyntiin Kalkkisten Osuuskauppaan 
vuonna 1938. Kylällä on yhä uistinvalmistusta Finlandia-uistimen 
toimesta.

Iso-Äiniö sijaitsee suurten metsäalueiden ja Päijänteen välissä, 
kymmenen kilometriä Vääksystä Jämsän suuntaan. Alueen puh-
taat metsäjärvet, lintutorni ja laavut ovat luonnonystävän mie-
leen. Kauppa-, posti- ja muut palvelut sijaisevat  noin 12 kilomet-
rin päässä Vääksyssä. Lähin koulu sijaisee noin viiden kilometrin 
etäisyydellä naapurikylässä Kurhilassa.

Urajärvi on Asikkalan itäinen helmi, joka sijaitsee hyvien kulkuyh-
teyksien päässä Vääksystä, Heinolasta ja Lahdesta. Kylä tunnetaan 
Urajärven kartanosta ja sen kummituksista sekä kirkasvetisestä 
Natura2000-ohjelmaan kuuluvasta Urajärvestä. 

                    

                    

Asikkalan runsaasta 
tapahtumatarjonnasta 

löytyy nähtävää ja 
koettavaa kaiken 

ikäisille. 

Asikkalan 
urheilukentän vierestä 

Aurinkovuorelle nouseva 
noin 30 km mittainen 

Aurinko-Ilves -reitti 
toimii yhdysreittinä 

Evon retkeilyalueelle.   

Lapsilla ei aika käy 
Asikkalassa pitkäksi. 

Kivan päivän voi viettää Kou-
lunmäen lähiliikunta-

alueella kiipeillen, 
pelaillen tai skeittaillen. 

Vauhtia tarjoaa 
lasten liikennepuisto. 

Vääksyn kanavamiljöö 
on valtakunnallisesti 

merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö, joka 
houkuttelee alueelle niin 
paikallisia asukkaita, mat-

kailijoita kuin vapaa-
ajanasukkaitakin. 

Asikkala on lapsi-
ystävällinen kunta. 

Kunnassa on saatavana 
kaikille avointa lasten-

hoitoapua lapsiperheiden 
arkea helpottamaan.

Vesillä liikkujille Asikkalassa 
on upeat puitteet. 
Monet tonttialueet 

sijaitsevat
veden äärellä. 

Kalkkisten kanava ja vapaana 
virtaava koski ovat valtakun-
nallisia nähtävyyksiä. Kanava 
on sulkuväliltään Euroopan 
pisin makean veden kanava. 
Maailmankuulujen Rapalan 
uistinten menestystarina on 

saanut alkunsa Kalkkisten 
kylästä.

Asikkalan vireältä maa-
seudulta löytyy paljon 

maatiloja, joilta voi käydä 
hakemassa tuoretta ja 
maistuvaa lähiruokaa 

omaan pöytään.

Kalkkisten satama

Urajärven kartano



ASIKKALA

Kaavoitus, tonttien vuokraus ja myynti p. 044 778 0272
Rakennusvalvonta p. 044 778 0273
Asikkalan kunta, vaihde p. (03) 888 6111
Lisätietoa ja kuvia tonteista: www.asikkala.fi          Asuminen ja ympäristö

ETÄISYYDETETÄISYYDET
DISTANCESDISTANCES

LAHTI 25 KMLAHTI 25 KM
HÄMEENLINNA 73 KMHÄMEENLINNA 73 KM
KOUVOLA 84 KMKOUVOLA 84 KM
TAMPERE 124 KMTAMPERE 124 KM
HELSINKI 130 KMHELSINKI 130 KM
JYVÄSKYLÄ 150 KMJYVÄSKYLÄ 150 KM

asukkaitaasukkaita

~8100~8100
PINTA-ALAPINTA-ALA
756 KM 756 KM ²²

VESIALUETTAVESIALUETTA
192 KM 192 KM ²²

RANTAVIIVAARANTAVIIVAA

581 KM581 KM

PERUSTETTU PERUSTETTU 

18481848

kaksi kanavaakaksi kanavaa

VÄÄKSYN KANAVAVÄÄKSYN KANAVA
KALKKISTEN KANAVAKALKKISTEN KANAVA

5 PÄIVÄKOTIA5 PÄIVÄKOTIA

5 alakouluA5 alakouluA

YLÄKOULUYLÄKOULU
LUKIOLUKIO
  - ILMAILULINJA  - ILMAILULINJA
  - LIIKUNTALINJA  - LIIKUNTALINJA

~90 %~90 %
KOKEE posItiivisia KOKEE posItiivisia 

tunteita ASIKKALAAtunteita ASIKKALAA
KOHTAAN  KOHTAAN  

KESÄMÖKKEJÄKESÄMÖKKEJÄ
44394439

SAARISTO-OSAKUNTASAARISTO-OSAKUNTA

(NayaDaya 2021)(NayaDaya 2021)
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