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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1

Sijainti ja alue

Alue sijaitsee Päijänteellä Kalkkisten kanavan läheisyydessä. Etäisyys Vääksyyn on n. 22 km ja
Kalkkisten kylään n. 7 km.

Ranta-asemakaava laaditaan osalle tilaa Hyökynmaa 16-413-4-120 sekä siitä myydylle määräalalle, josta muodostuu tila 16-413-4-138. Määräalaa koskevan maanmittaustoimituksen maastotyöt on tehty ja toimituskokous on pidetty, mutta muodostuvaa tilaa 16-413-4-138 ei ole vielä
rekisteröity. Alue on yksityisessä omistuksessa.
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Alueen pinta-ala on n, 0,8 ha. Rantaviivan suoraviivainen pituus on n. 110 m. Siitä n. 40 m on
sellaista rantaa, jossa tilan takarajan etäisyys rannasta on alle 10 m.
1.2

Alueen nimi

Velhon ranta-asemakaava.
1.3

Kaavan laatija

TerraPro Oy
Tapio Toropainen, dipl. ins.
Urheilukalastajankuja 2 c 46, 00990 Helsinki
p. 040 0640822
email: tapio.toropainen@outlook.com
Kaava-asiakirjojen laadintaan on osallistunut
Karttaako Oy
Pertti Hartikainen, dipl. ins.
Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki
p. 0400 425390
email: phartikainen@kolumbus.fi
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2

LÄHTÖKOHDAT

2.1

Selvitys suunnittelualueen oloista

2.11

Luonnonympäristö ja maisema

Ranta-asemakaavan laatimista varten on laadittu luontoselvitys: Asikkala, Kalkkinen, Velhonranta, Luonto- ja maisemaselvitys, Mikko Siitonen, 28.2.2021. Selvitys kattaa käsillä olevaa
kaava-aluetta laajemman alueen.
Alueella tehtiin maastoinventointi 30.5. ja 29.8.2020. Alue kuvioitiin luontotyyppien perusteella
ja kultakin kuviolta kartoitettiin kasvillisuus, kasvisto (putkilokasvilajisto) ja mahdollisuuksien
mukaan myös eläimistöä. Geomorfologiasta ja geologiasta tehtiin joitain huomioita.
Direktiivilajeista liito-orava ja viitasammakko tuskin esiintyvät alueella sopivien elinympäristöjen puuttuessa. Lepakoille erityisesti sopivia kohteita tai alueita ei tavattu, joten lajien mahdollinen esiintyminen alueella ei eroa lähiseudun muusta esiintymisestä. Selvitysalueeseen ei sisälly
rantakosteikkoja, ruovikoita tai luotoja, joten merkitys vesilinnuston kannalta lienee vähäinen.
Alueen länsiosa on harvahkoa männikköä, jossa sekapuuna kasvaa hiukan koivua ja useita runkolehmuksia. Alikasvos koostuu pääosin pihlajasta, koivusta ja kuusesta. Kasvillisuus kuviolla
on pääosin lehtomaista kangasta. Alueen itäosa on äskettäin harvennettua nuorta kasvatusmetsää
ja täyttömaata. Sekapuuston muodostavat koivu, tervaleppä, harmaaleppä ja mänty. Lisäksi
esiintyy pajukkoa.
Rakennuspaikaksi suunnitellulle alueelle on ajettu kymmeniä vuosia sitten Kalkkisten kanavan
ruoppaus-/louhintamassoja. Kasvillisuus vaihtelee puoliavoimesta joutomaasta metsäkasvillisuussaarekkeisiin (VT, OMT). Vesakoituneilla alueilla kasvaa tervaleppää, harmaaleppää, koivua ja mäntyä.
Selvitysalueella ei luontoselvityksen perusteella ole sellaisia luontoarvoja (kohteita tai lajistoa),
joihin suunnitellun mukainen rakentaminen vaikuttaisi merkittävästi.

Rakentamiseen suunniteltu alueen osa on verrattain tasaista aluetta, johon on kymmeniä vuosia sitten
ajettu Kalkkisten kanavan ruoppaus-/louhintamassoja.
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Suunnittelualue on peitteistä maastoa. Rannassa on laituri

2.12

Maaperä

Alueen maaperä on hiekkamoreenia (ruskea alue)

2.13

C Maanmittauslaitos

Lähde: Karttapalvelut GTK

Pohjavesi

Alue ei ole vedenhankinnalle tärkeää pohjavesialuetta.
2.14
2.141

Rakennettu ympäristö
Kulttuuriympäristöt

Olemassa olevat selvitykset
−
−

Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, Henrik Wager, Päijät-Hämeen liitto A159 2006
Päijät-Hämeen maisemaselvitys, 2006, Eeva Aarrevaara, Carita Uronen, Tapani Vuorinen
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−

Rakennusinventointi – Asikkala. Ahola, T., 2006.

Kulttuuriympäristöä- ja maisema-arvot. Lähde: P-H liitto, maakuntakaavan selvitykset
Suunnittelualue on osoitettu punaisella katkoviivaympyrällä

2.142

Muinaisjäännökset

Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan alueella ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä.

2.15

Maanomistus

Ranta-asemakaava laaditaan osalle tilaa Hyökynmaa 16-413-4-120 sekä siitä myydylle määräalalle, josta muodostuu tila 16-413-4-138. Määräalaa koskeva kauppa on tehty 4.5.2020. Määräalaa koskevan maanmittaustoimituksen maastotyöt on tehty ja toimituskokous on pidetty, mutta
muodostuvaa tilaa 16-413-4-138 ei ole vielä rekisteröity. Alue on yksityisessä omistuksessa.
2.2

Suunnittelutilanne

2.21

Maakuntakaava

Maakuntakaava 2014 on saanut lainvoiman 14.5.2019.
Alue sisältyy laajaan (180 km2) maakuntakaavassa kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta
maakunnallisesti arvokkaaseen alueeseen.
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Voimassa oleva maakuntakaava 2014. Maakuntakaava 2014 on saanut lainvoiman 14.5.2019. Suunnittelualue on osoitettu punaisella ympyrällä.

2.22

Yleiskaava

Alueella on voimassa Päijänteen ranta-alueiden oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka on hyväksytty valtuustossa 23.03.1999 ja vahvistettu Hämeen ympäristökeskuksessa (nykyisin ELYkeskus) 4.1.2001.
Suunnittelualueelle (sininen rajaus) on osoitettu uusi loma-asunnon rakennuspaikka (RA). Muu
osa on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M).
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Ote Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavasta. Suunnittelualue on rajattu sinisellä.
Yleiskaavan RA-alueet
Loma-asunnon (RA) alueelle saadaan muodostaa omarantaisia loma-asuntojen rakennuspaikkoja
merkinnän RA oikealla puolella olevalla kauttaviivalla (/) erotetun luvun osoittaman määrän.
Rakennuspaikan ohjeellinen sijainti sekä tila, jolle rakennuspaikka kuuluu, on osoitettu kaavassa
ympyrällä.
Yhdelle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon ja vierasmajan sekä sauna- ja talousrakennuksia ja rakennusten kokonaislukumäärä saa olla korkeintaan viisi.
Kullakin rakennuspaikalla rakennusten yhteen laskettu kerrosneliömetrimäärä saa olla korkeintaan 6 % rakennuspaikan pinta-alasta kuitenkin vähintään 130 m2 ja korkeintaan 250 m2. Lomaasunnon kerrosala saa olla korkeintaan 150 m2 ja vierasmajan korkeintaan 30 m2.
Saunan, kerrosalaltaan korkeintaan 25 m2 on oltava vähintään 20 m etäisyydellä rantaviivasta.
Kerrosalaltaan 25m2 suuremmat saunarakennukset, joiden pinta-ala saa olla korkeintaan 35 kerrosneliömetriä tulee rakentaa vähintään 30 m etäisyydelle rantaviivasta. Loma-asuinrakennuksen
etäisyys rantaviivasta tulee olla vähintään 30 m ja vierasmajan sekä talousrakennusten vähintään
30 m. Rakennusten, joiden pohjapinta-ala on suurempi kuin 140 m2 etäisyys rantaviivasta tulee
olla vähintään 50 m, ellei maasto-olosuhteet muuta edellytä.
Yleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaiset alueet (M)
Alueella on sallittu rakennuslain 4 §:ssä tarkoitettu haja-asutusluonteinen rakentaminen lukuun
ottamatta 100 metrin syvyistä rantavyöhykettä.
Rakennuslain 31 §:n perusteella määrätään, että alueella on 100 metrin syvyisellä rantavyöhykkeellä rakentaminen kielletty lukuunottamatta kunnanvaltuuston kaavan hyväksymishetkellä
8

olemassa olevaan maatilan talouskeskuksen asuinrakennukseen liittyvää kerrosalaltaan korkeintaan 25 m2 suuruista rantasaunaa.
2.23

Asemakaava

Alueella ei ole asemakaavaa tai ranta-asemakaavaa.
2.24

Pohjakartta

Alueelle on laadittu ranta-asemakaavan pohjakartta mittakaavaan 1:2000 (Maanmittauspalvelu
Puttonen Oy). Korkeuskäyrät ovat 1 m korkeusvälein.
Ranta-asemakaava laaditaan osalle tilaa Hyökynmaa 16-413-4-120 sekä siitä myydylle määräalalle, josta muodostuu tila 16-413-4-138. Määräalaa koskevan maanmittaustoimituksen maastotyöt on tehty ja toimituskokous on pidetty, mutta muodostuvaa kiinteistöä 16-413-4-138 ei ole
vielä rekisteröity. Muodostettava kiinteistö 16-413-4-138 on ennakoiden kuvattu pohjakartassa.
Kartta toimitetaan Asikkalan kunnan hyväksyttäväksi sen jälkeen, kun määräalasta muodostettava tila 16-413-4-138 on rekisteröity.
2.25

Rakennusoikeuden siirtämistä koskeva sopimus

Ranta-asemakaava laaditaan osalle tilaa Hyökynmaa 16-413-4-120 sekä siitä myydylle määräalalle, josta muodostuu tila 16-413-4-138. Määräalaa koskeva kauppa on tehty 4.5.2020.
Määräalan ostaja on 16.7.2020 antanut valtuutuksen siihen, että yleiskaavan mukainen rakennuspaikka voidaan siirtää kantatilaksi jäävälle alueelle:
Suostumme sekä valtuutamme valtuutetun tai hänen määräämänsä puolestamme hakemaan
kaavamuutosta Hyökynmaa- nimisellä tilalla (kiinteistötunnus 16-413-4-120) sijaitsevan
olemassa olevan rakennuspaikan siirtämiseen. Suostumme siihen, että uusi rakennuspaikka, joka sijaitsee määräalalla, jonka olemme 4.5.2020 päivätyllä kauppakirjalla ostaneet
siirretään kaavamuutoksella jäljelle jääneen kantatilan puolelle Asikkalan kunnan kaavoituksen määräämään paikkaan.
3

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Kaavoitus on käynnistetty alueen maanomistajien aloitteesta. Maanomistaja on tehnyt kaavan
laatimisesta vastaavan TerraPro Oy/ DI Tapio Toropaisen kanssa kaavan laatimista koskevan
sopimuksen.
Kunnanhallitus teki kaavan vireille tuloa koskevan päätöksen 14.12.2020. Kaava on kuulutettu
vireille ….
3.2

Osallistuminen ja yhteistyö

3.21

Osalliset

Osalliset on selvitetty erillisessä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
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3.22

Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt

Valmisteluvaihe
Kaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto pidetään nähtävänä (MRA 30 §) ….
Kaavaluonnoksesta annettu palaute:
Kaavaehdotus
Kaavaehdotus pidetään nähtävänä (MRA 27 §) ….
Kaavaehdotuksesta annettu palaute:
3.3

Ranta-asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet

3.31

Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet

Valtioneuvosto on päättänyt tarkisteutuista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös
tuli voimaan 14.12.2017. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteiden toteutumista tulee
edistää mm. kuntien kaavoituksessa. Seuraavassa on esitetty ne tavoitteet, jotka koskevat konkreettisesti käsillä olevaa kaavaa.
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
− Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan
muutoin.
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
− Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta.
− Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä.
3.32

Maankäyttö- ja rakennuslain erityiset sisältövaatimukset

Maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa ranta-alueiden loma-asutukselle seuraavat erityiset sisältövaatimukset (MRL 73 §). Ranta-alueilla on katsottava, että:
− suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön;
− luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen
sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan muutoinkin huomioon;
− ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta.
3.33

Yleiskaavan asettamat tavoitteet

Yleiskaava on ohjeena ranta-asemakaavan laatimiselle. Yleiskaavan sisältö on selvitetty kohdassa 2.22. Alueelle on osoitettu yhden uuden loma-asunnon rakennuspaikan (RA) rakennusoikeus.
3.34

Kaavan tavoitteet
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Yleiskaavan mukainen uusi loma-asunnon rakennuspaikkaa on tarkoitus siirtää n. 30-40 m itään
aurinkoisuuden ja rannan käytettävyyden kannalta paremmalle alueelle. Siirto nojautuu kiinteistökauppaan, jolla tila Hyökynmaa 16-413-4-120 jaetaan kahdeksi eri tilaksi.
Rakennuspaikan rakennusoikeus, rakentamisen etäisyysvaatimus rannasta ja rakentamattoman
rannan osuus säilytetään voimassa olevan Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaavan mukaisina.
4

RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS

4.1

Mitoitus

4.11

Emätilatarkastelu

Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Tähän nojautuen tavanomaisten rantojen suunnittelussa on mitoituksen osalta sovellettu ns. emätilaperiaatetta (aiemmin kantatilaperiaate). Sen avulla pyritään edistämään tilojen yhdenvertaista kohtelua niissä tilanteissa,
kun tiloista on aiemmin muodostettu rakennuspaikkoja. Periaatteen mukaan tilasta sovitun poikkileikkausajankohdan (emätila) jälkeen muodostetut rakennuspaikat luetaan tilan käyttämäksi
rakennusoikeudeksi, joka vähennetään mitoitusperusteiden mukaisesta rakennusoikeudesta.
Asikkalassa on Päijänteen rantojen yleiskaavassa sekä muussakin rantojen suunnittelussa pidetty
emätilana (kantatilana) ajankohdan 19.9.1969 tilajaon mukaisia tiloja.
Käsillä olevassa kaavassa emätilatarkastelulla ei kuitenkaan ole erityistä merkitystä, sillä siirto
koskee voimassa olevan yleiskaavan mukaista rakennuspaikkaa ja siirto tapahtuu emätilan (Vähä-Siikala) sisällä.
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Sininen alue osoittaa emätilaa Vähä-Siikala.

4.12

Kaavan mitoitus

Kaavassa on osoitettu 1 rakennuspaikka, jonka pinta-ala on 4510 m2 .
4.13

Kaavan rantaviivan ja pinta-alan jakaantuminen

Alueen pinta-ala on 0,8392 ha. Rantaviivan suoraviivainen pituus on n. 110 m. Siitä n. 40 m on
sellaista rantaa, jossa tilan takarajan etäisyys rannasta on alle 10 m.
Ranta-asemakaavan rantaviiva ja pinta-ala jakaantuvat eri käyttötarkoituksiin seuraavasti.
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M (maa- ja metsätalousalue)
RA (loma-asuntoalue)
YHTEENSÄ

4.2

Aluevaraukset

4.21

Korttelialue

4.211

m

%

ha

%

58
52
110

52,73
47,27
100,0

0,3882
0,4510
0,8392

46,3
53,7
100,00

Loma-asuntojen korttelialue

Alueelle on osoitettu yksi loma-asunnon rakennuspaikka.
Rakennuspaikalle saa rakentaa voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti yhden asunnon, vierasmajan sekä saunan ja muita talousrakennuksia. Rakennusten enimmäislukumäärä on viisi.
Rakennuspaikan rakennusoikeus on voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti 6 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 250 kerrosala-m2.
Rakennusten enimmäiskoko on voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti:
− loma-asunto 150 kerrosala-m2
− vierasmaja 30 kerrosala-m2
Rakennusten vähimmäisetäisyys keskiveden mukaisesta rantaviivasta on voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti:
- loma-asuntorakennus 30 m
- pohjapinta-alaltaan yli 140 m2:n rakennukset 50 m.
- sauna, jonka koko on enintään 25 kerrosala-m2, 20 m
- sauna, jonka koko on 25-35 kerrosala-m2, 30 m
- muut rakennukset 30 m
Kaava määrää seuraavaa:
− Rakennusten ja rakenteiden tulee muodoltaan, materiaaliltaan ja väriltään sopeutua ympäristöön.
− Rakennuspaikan rakentamattoman osan puustoa tulee hoitaa siten, että puuston ominaispiirteet säilyvät ja maiseman luonne ei muutu.
− Rakennuksen alapohjan kosteudesta tai vedestä vaurioituvan alimman osan on oltava vähintään korkeustasossa +80,45 (N2000).
4.22

Maa- ja metsätalousalue

Noin puolet kaava-alueesta on osoitettu voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti maa- ja metsätalousalueeksi (M).
Kaava määrää seuraavaa: Rantaan rajoittuvaa puustoa tulee hoitaa siten, ettei rannan maisemakuva muutu.
4.3

Kulkuyhteydet

Rakennuspaikalle johtaa olemassa oleva pääsytie.
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5

KAAVAN VAIKUTUKSET

5.1

Maakuntakaavan ohjausvaikutus

Maakuntakaavassa (kohta 2.21) alue sisältyy laajaan (180 km2) kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta maakunnallisesti arvokkaaseen alueeseen. Muita merkintöjä ei alueeseen kohdistu.
Rakennuspaikan vähäisellä siirtämisellä ei ole merkitystä maakuntakaavan ohjausvaikutuksen
kannalta sillä voimassa olevan yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan ja rakennuspaikan siirron
kohteen välillä ei ole sanottavaa eroa maiseman tai luonnonolojen kannalta.
5.2

Yleiskaavan ohjausvaikutus

Rakennuspaikan vähäinen siirtäminen yhden rakennuspaikan vierestä toisen rakennuspaikan
viereen on yleiskaavan ohjausvaikutuksen kannalta vähäinen muutos. Yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma (MRL 35 §). Yleiskaavan yleispiirteisyyteen kuuluu sen tarkentaminen asemakaavalla.
5.3

Luontoarvot, maisema ja kulttuuriympäristö

Voimassa olevan yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan ja rakennuspaikan siirron kohteen välillä ei ole sanottavaa eroa maisemassa tai luonnonoloissa (kohta 2.11). Siirron kohteeseen ei sisälly erityisiä luonnon, maiseman tai kulttuuriympäristön arvoja.
5.4

Yleinen virkistys ja yhtenäinen rakentamaton ranta

Kaavamuutos koskee suppeaa kahden rakennetun rakennuspaikan välistä aluetta, jolla ei ole
merkitystä yleisen virkistyksen kannalta. Rakennuspaikan siirrolla rakennuspaikan vierestä toisen rakennuspaikan viereen ei ole merkitystä yhtenäisen rakentamattoman rannan kannalta.
5.5

Taloudelliset vaikutukset

Kaavamuutoksella ei ole merkitystä kunnan talouden kannalta.
Rakennuspaikan siirto aurinkoisuuden kannalta parempaan paikkaan saattaa nostaa rakennuspaikan arvoa.
5.6

Sosiaaliset vaikutukset

Rakennuspaikan vähäisellä siirrolla ei ole nähtävissä sosiaalisia vaikutuksia.
5.7

Tulvavaaran torjuminen

Kaavamääräyksen mukaan rakennuksen alapohjan kosteudesta tai vedestä vaurioituvan alimman
osan on oltava vähintään korkeustasossa +80,45 (N2000). Määräys toteuttaa Päijänteen tulvariskin vaatimukset.
5.8

Maanomistajien tasapuolinen kohtelu

Kaavalla siirretään voimassa olevan yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan sijaintia. Siirto ei
vaikuta yleiskaavan mukiseen rakennuspaikan rakennusoikeuteen.
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5.9

Liikenteelliset vaikutukset

Alueelle johtaa olemassa yksityistie, jota varten on perustettu tierasite Kanavakulmantieltä Velhoniementien kautta.
TerraPro Oy
Tapio Toropainen
dipl. ins.
Liitteet
1
Ranta-asemakaavan seurantalomake
Selvitykset
Ranta-asemakaavan luonto- ja maisemaselvitysselvitys
Muu aineisto
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
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Liite 1

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Kunta
016 Asikkala Täyttämispvm
02.06.2021
Kaavan nimi
Velhon ranta-asemakaava
Hyväksymispvm
Ehdotuspvm
Hyväksyjä
Vireilletulosta ilm. pvm
Hyväksymispykälä
Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
0,8392
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
0,8392
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]

Ranta-asemakaava

Rantaviivan pituus [km] 0,11
Rakennuspaikat [lkm]
Omarantaiset
Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 1 Ei-omarantaiset
Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [km²]

Tehokkuus
[e]

Yhteensä

0,8392

100,0

250

0,03

0,8392

250

R yhteensä

0,4510

53,7

250

0,06

0,4510

250

M yhteensä

0,3882

46,3

Aluevaraukset

Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k[ha +/-]
m² +/-]

0,3882

Alamerkinnät
Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [km²]

Tehokkuus
[e]

Yhteensä

0,8392

100,0

250

0,03

0,8392

250

R yhteensä

0,4510

53,7

250

0,06

0,4510

250

RA

0,4510

100,0

250

0,06

0,4510

250

M yhteensä

0,3882

46,3

0,3882

M

0,3882

100,0

0,3882

Aluevaraukset

Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k[ha +/-]
m² +/-]

