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1. Perus- ja tunnistetiedot
1.2 Tunnistetiedot
Kaavan nimi:
Kaavan päiväys:

Ristikallion ranta-asemakaava
1.4.2020

Kunta:

Asikkala

Kunnanosa:

Asikkalan
kyläkylä
Vedentaustan

Tila:

Kallioranta 16-402-5-115

Kaavan laatija:

Insinööritoimisto Poutanen Oy Juha Poutanen, DI, YKS 361
Linnankatu 9 13100 Hämeenlinna
Puh 0400 480338
toimisto(at)poutanenoy.fi

Vireilletulo:

17.6.2019 § 155

Käsittelypäivämäärät:

Kunnanhallitus 3.2.2020, 20.4.2020

27.4.2020 § 27.
Kunnanvaltuusto, x.x.2020
1.2 Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Asikkalan kunnan alueella keskustaajamasta koilliseen Päijänteen rannalla Salonsaaren itäpuolella. Asikkalan keskustaan maanteitse matkaa tulee
26 km ja Kalkkisten kylälle noin 11 km. Suunnittelualueen läheisyyteen johtaa Kivirannantie -niminen yksityistie.

Suunnittelualueen rajaus sinisellä.
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1.3 Kaavan nimi ja tavoitteet
Kaavan nimi on Ristikallion ranta-asemakaava. Kaavalla on tarkoitus osoittaa Kallioranta nimisen tilan 16-402-5-115 alueelle yleiskaavan mitoituksen mukaisesti omarantaisia
rakennuspaikkoja. Kaavalla on tarkoitus osoittaa loma-asumisen lisäksi yksi vakituisen
asumisen rakennuspaikka tavoitteen mukaisesti. Kaava-alueella oleva venevalkamarasite on tarkoitus siirtää kaava-alueen sisällä toiseen paikkaan.
1.4 Selostuksen sisällysluettelo
1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tark 7.1.2020
2. Luontoselvitys, Suomen Luontotieto Oy, v. 2019
3. Arkeologinen inventointi, Mikroliitti Oy, v. 2019
4. Kaavakartta
Seurantalomake
ja määräykset

5. Seurantalomake
2. Tiivistelmä
2.1 Kaavaprosessin vaiheet
Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty julkisesti nähtävillä 1.7.2019 lukien 30 päivän ajan Asikkalan kunnan palvelupisteessä ja kunnan nettisivuilla. Kirjalliset ja
suulliset mielipiteet on tullut osoittaa nähtävillä olo aikana Asikkalan kunnalle. Nähtävilläolon aikana annettiin yksi mielipide.
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 9.10.–8.11.2019 välisen ajan ja siitä on pyydetty lausunnot ja saatu yksi mielipide. Kaavanlaatija on antanut lausunnoista ja mielipiteestä
vastineet.
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä kunnassa 12.2-12.3.2020 välisenä aikana 30 päivän ajan
ja ehdotuksesta on pyydetty viranomaislausunnot ja saatu yksi muistutus. Kaavanlaatija
on antanut lausunnoista ja muistutuksesta vastineet. Erillinen liite.
3. Lähtökohdat
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1 Luonnonympäristö
Suunnittelualueen eteläosa on mäntypuuvaltaista talousmetsää. Kaavoitettava alue on
kokonaan rakentamatonta metsätalousmaata. Alueelta on tehty luontoselvitys keväällä
2019 (liite), jonka mukaan alueen puusto ja kasvillisuus ovat seuraavanlaisia
Lohko 1 (kartat luontoselvityksen liitteenä)
Valtaosa alueesta on keski-ikäistä harvettua kuusikkoa (Picea abies), josta harvennuksen yhteydessä on muu puusto pääosin poistettu. Alueen pohjoisosan kuusikko on selvästi vanhempaa, mutta tämäkin alue on harvennettu. Metsätyyppi on alueella mustikkatyypin tuotetta kangasta ja aluskasvillisuuden valtalajina kasvaa mustikka (Vaccinium
myrtillus). Muuhun valtalajistoon kuuluu metsälauha (Deschampsia flexuosa) ja paikoin
myös metsäkastikka (Calamagrostris arundinacea). Muutamin kohdin alueella esiintyy
myös hieman runsaammin metsänalvejuurta (Dryopteris carthusiana).
Vaateliaampaa putkilokasvilajistoa ei alueella kasva. Alueen keskiosissa on pieni kalliokumpare, jossa ei kuitenkaan laajempaa avokalliota ole, eikä alueella kasva kallioketojen lajistoa. Pensaskerros on lohkon alueella niukka ja se koostuu yksittäisistä kuusen-
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taimista ja muutamasta kalliokumpareen reunalla kasvavasta virpapajusta (Salix aurita).
Lohkon alueella on niukasti lahopuuta hakkuutähteitä lukuun ottamatta.
Lohko 2
Lohkon alue käsittää rantaviivaa reunustavan, enimmillään noin 50 metrin levyisen sekametsäksi luokiteltavan alueen. Myös tätä aluetta on hoidettu talousmetsänä ja alueella
on ollut aiemmin hakkuita. Alueen puusto koostuu männyistä (Pinus sylvestris), kuusista,
rauduskoivuista (Betula pendula) sekä muutamista haavoista (Populus tremula) ja raidoista (Salix caprea). Rantaviivassa kasvaa myös yksittäisiä tervaleppiä (Alnus glutinosa), mutta yhtenäistä tervaleppäreunusta ei alueella ole. Alueella on hakkuissa säästetty kookkaita kilpikaarnamäntyjä, jotka kasvavat nyt ylispuina. Alueella on muutamia tuulenkaatoja ja myös lahopuupökkelöitä, mutta lahopuuta on muuten niukasti. Metsätyyppi
on alueella mustikkatyypin ja oravanmarjatyypin sekatyyppiä. Aluskasvillisuus on lohkon
1 aluetta monipuolisempaa. Valtalajiston muodostavat mustikka, oravanmarja (Mainthemum bifolium) sekä metsälauha. Alueella on myös muutama kielokasvusto (Convallaria
majalis).
Rantavyöhyke
Rantavyöhyke on alueella melko kapeaa ja ranta on pääosin kivikkoinen. Alueella on
muutaman neliömetrin kokoinen luhtalaikku, joissa kasvaa mm. viiltosaraa (Carex acuta), rantakukkaa (Lythrum salicaria), luhtavuohennokkaa (Scutellaria galericulata) ja rantamataraa (Galium palustre).
Luhtalaikkujen reunoilla pensaskerroksen lajistoon kuuluu tuomi (Prunus padus), tuhkapaju (Salix cinerea) sekä niukkana esiintyvä suomyrtti (Myrica gale). Suomyrtti on
Päijänteen alueella melko yleinen järvenrantojen laji, mutta Etelä-Suomessa laji on Lohjanjärveä lukuun ottamatta vähälukuinen. Saimaalla laji on yleinen. Rannassa ei ole vesialueesta irtautuneita lampareita, jotka sopisivat esim. viitasammakoiden kutupaikoiksi.
Rantaa pitkin kulkee polku koko suunnittelualueen läpi.
Yhteenveto
Suunnitellulla ranta-asemakaava-alueella ei ole luonnonsuojelulain 29§ mukaisia suojeltavia luontotyyppejä eikä vesilain ( vesilaki 587/2011) tarkoittamia suojeltavia pienvesiä. Myös metsälain 10 § mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt puuttuvat alueelta.
Alueella ei havaittu liito-oravia eikä alueella esiinny lajille optimaalista elinympäristöä.
Lintudirektiivin liitteen I lajeista alueella pesii pyy ja alueella havaittiin myös teeren talvisia
jätöksiä. Alueen lähistöllä havaittiin myös viirupöllö, jonka reviiriin koko suunnittelualue
kuuluu. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Hyvärinen ym. 2019) mainituista lintulajeista alueella havaittiin pesivinä västäräkki (NT) ja pyy (VU). Alueella ei ole viitasammakolle sopivia kutupaikkoja, sillä rannassa ei ole erillisiä järvestä kuroutuneita lampareita,
joissa nuijapäät olisivat suojassa kalojen saalistukselta. Uhanalaisille sudenkorentolajeille merkittävät laajat luhdat puuttuvat alueelta täysin. Alueella ei ole perinnebiotooppeja eikä vanhaan asutukseen viittaavaa kasvilajistoa (arkeofyyttejä) havaittu alueella.
Ranta-asemakaava aluetta on hoidettu talousmetsänä kapeaa rantakaistaletta lukuun
ottamatta ja alueen luontoarvoja voi pitää tavanomaisina.
3.1.2 Rakennettu ympäristö
Kaavoitettavalle alueen läheisyyteen tulee Kivirannan yksityistie, josta erkanee metsäautotie kaava-alueen reunaan saakka. Suunnittelualue on ollut metsätalouskäytössä.
Suunnittelualue rajautuu pohjois- sekä eteläpuolella aiemmin rakennettuun vanhempaan loma-asutukseen.
Kivirannantien alkupäässä on vakituista asumista, samoin myös Vedentaustantien, Pyhälam- mintien ja edelleen Särkijärventien ja Mustjärventien varrella. Yksityistiet johtavat
maantielle 3132, jota pitkin pääsee Kalkkisiin ja Vääksyyn.
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Suunnittelualue rajattu sinisellä
3.1.3 Maanomistus
Suunnittelualue on yksityisomistuksessa.
3.2 Suunnittelutilanne
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Valtioneuvoston hyväksymä päätös 14.12.2017 valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan 1.4.2018.
Uudistetut tavoitteet jakautuvat viiteen osaan:
- toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
- tehokas liikennejärjestelmä
- terveellinen ja turvallinen elinympäristö
- elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
- uusiutumiskykyinen energiahuolto
Maankäyttö- ja rakennuslain 22 §:n mukaan alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että
edistetään niiden toteuttamista.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomioidaan tämän ranta-asemakaavan osalta
lähinnä maakuntakaavan kautta.
Maakuntakaava
Alueella on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014. Päijät-Hämeen liitto hyväksyi kaavan 2.12.2017 ja maakuntakaava sai lainvoiman 14.5.2019. Maakuntakaavassa
ei ole osoitettu merkintöjä eikä aluevarauksia kaava-alueen osalle. Suunnittelualue si-
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sältyy maakuntakaavan maaseutumaiseen alueeseen, jolla ei ole suunnittelumääräystä.
Mustjärven haja-asutuskylän osalta on kaavassa seuraava suunnittelumääräys:
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee huomioida kylissä ja kylien läheisyydessä
vapaa-ajan asumisen kehittäminen ja mahdollisuudet lisätä vapaa-ajan asumisen ympärivuotisuutta tai muuttaa alueella sijaitsevaa loma-asutusta pysyvän asutuksen tarpeisiin
kestävä kehitys, kuntatalous, kylien erityispiirteet ja tiivis kylärakenne huomioon ottaen.

Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta, suunnittelualueen sijainti rajattu punaisella soikiolla.
Rantayleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa Päijänteen ranta-alueiden osayleiskaava, joka on vahvistettu Hämeen ympäristökeskuksessa 4.1.2001. Yleiskaavassa suunnittelualueelle ja
viereisille tiloille on osoitettu loma-asuntojen alue (RA/6): Alueelle saadaan muodostaa
omarantaisia loma-asuntojen rakennuspaikkoja merkinnän RA oikealla puolella olevalla
kauttaviivalla (/) erotetun luvun osoittaman määrän. Rakennuspaikan ohjeellinen sijainti sekä rekisteritila, jolle rakennuspaikka kuuluu, on osoitettu kaavassa ympyrällä (O).
RA/6 alueelle on kaava-alueen osalta osoitettu 1 RA-rakennuspaikka ja metsätalousaluetta (M). Ranta-asemakaavalla ei ole vaikutusta kaava-alueen ulkopuolisten tilojen
yleiskaavan mukaisiin rakennuspaikkamääriin tai rakennusoikeuksiin.
Ennen 1.9.1995 muodostetun rakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vähintään
2000 m2 ja rantaviivan pituuden vähintään 40 m. Uuden muodostettavan rakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vähintään 3000 m2 ja rantaviivan pituuden vähintään 50 m.
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Yhteisrantaisten loma-asuntojen alue (RA/3-1), alueelle saadaan muodostaa yhteisrantaisia 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 (O).
Yhteisrantaisen loma-asuntoalueen osalta yleiskaavaa voidaan pitää tavoitteiltaan vanhentuneen. Aiemmin kaava-alue oli julkisessa omistuksessa Asikkalan seurakunnalla,
myöhemmin alueen maanomistus on muuttunut julkisesta yksityiseksi. Yhteisrantaiset
rakennuspaikat (3 kpl) on tarkoitus osoittaa ranta-asemakaavassa yhdeksi omarantaiseksi rakennuspaikaksi.
Muilta osin kaava-alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M).

Ote rantayleiskaavasta

Ranta-asemakaava
Suunnittelualueelle ei ole laadittu aikaisemmin ranta-asemakaavaa.
Rakennusjärjestys
Asikkalan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2012.
Pohjakartta
Kaavan pohjakartta on laadittu laserkeilausaineistosta ja maastomittauksin. Pohjakartta
on hyväksytty 20.12.2019 (Ahvo Kunttu suunn.ins, Asikkalan kunta).
Luontoselvitys
Alueelle on laadittu luontoselvitys keväällä 2019 (Suomen Luontotieto Oy).
Muinaisjäännös- ja arkeologinen inventointi
Alueelta on tehty Päijät-Hämeen maakuntamuseon lausunnon perusteella arkeologinen
perusinventointi syksyllä 2019 (Liite 3).
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4. Ranta-asemakaavan suunnittelun vaiheet
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Ranta-asemakaavan laadinta tuli vireille maanomistajan aloitteesta Ristikallio tilan
16-402-5-24 määräalalle. Maanomistajan tavoitteena on osoittaa kaava-alueelle omarantaisia lomarakennuspaikkoja, yksi pysyvän asunnon rakennuspaikka ja metsätalousaluetta.
4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Kaavahanke on käynnistetty maanomistajan aloitteesta edellä mainitun mukaan. MRL
63 § mukaisesti laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty Asikkalan
kunnanhallituksessa 17.6.2019.
4.3 Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1 Osalliset
Kaavan osallisia ovat maanomistajat ja asukkaat, joiden asumiseen, työntekoon tai muuhun kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Viranomaisosalliset:
- kunnan tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta
- Hämeen ELY-keskus
- Päijät-Hämeen liitto
- Lahden kaupunginmuseo / Päijät-Hämeen maakuntamuseo
- Päijät-Hämeen pelastuslaitos
- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä / ympäristöterveys
Muut osalliset:
- Vesialueen 16-402-876-1 osakaskunta
- Kivirannantien yksityistiekunta
- Elenia Oy
- DNA Oyj
Listaa osallisista voidaan täydentää kaavoituksen aikana.
4.3.2 Vireille tulo
Ristikallion ranta-asemakaava on tullut vireille Asikkalan kunnanhallituksen päätöksellä
17.6.2019 § 155.
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 1.7–31.7.2019 aikana kunnan ilmoitustaululla ja Internet -sivulla. Nähtävilläolon aikana jätettiin yksi naapurimaanomistajan mielipide, siitä annetaan vastine kaavaluonnosvaiheen vastineissa.
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 9.10.2019–8.11.2019 aikana kunnan ilmoitustaululla,
kunnan Internet -sivuilla ja nähtävilläolokuulutus Päijät-Häme lehdessä. Kaavaluonnoksesta on pyydetty lausunnot osallisina olevilta viranomaisilta. Kaavanlaatija on antanut
lausunnoista ja mielipiteestä vastineet.
Luonnosvaiheen jälkeen kaavaehdotusta on korjattu ja täydennetty lausuntojen ja mielipiteen johdosta seuraavasti, suluissa lausunnon antaja tai muu peruste.
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-

Kaavasta on vähennetty yksi omarantainen RA-rakennuspaikka kaava-alueen mitoitukseen perustuen (kunnan ympäristölautakunta, ELY-keskus ja mielipiteen esittäjä).
Kaavamääräyksiin on lisätty hulevesien ja radonin osalta suunnitelmavaatimukset
rakennuslupavaiheessa (Ympäristöterveys lausunto).
Kaavakartalle on sijoitettu arkeologisen selvityksen perusteella kaksi muinaismuistokohdetta (kivilatomuksia) alueen osa merkinnällä (Arkeologinen inventointi).
LV-alueen osalta on kaavamääräyksiin lisätty venevajan rakentamiskielto (Ympäristölautakunta).
Kaavaselostusta on täydennetty vesihuollon ja maisematekijöiden vaikutusten arvioinneilla (ELY-keskus).

Kaavaehdotus (7.1.2020) on ollut nähtävillä kunnassa 12.2-12.3.2020 välisenä aikana
30 päivän ajan ja ehdotuksesta on pyydetty viranomaislausunnot ja saatu yksi muistutus.
Kaavanlaatija on antanut lausunnoista ja muistutuksesta vastineet. Erillinen liite.
Ehdotusvaiheen jälkeen kaavaehdotusta on vielä korjattu ja täsmennetty lausuntojen
johdosta seuraavasti, suluissa lausunnon antaja tai muu peruste.
-

-

-

Muinaismuistokohteet on numeroitu kaavakartalle sekä lisätty kaavaselostukseen
kohteiden perustiedot arkeologisen inventoinnin mukaisesti , kaavamääräys on muutettu lausunnon mukaiseksi (Lahden Museo / Päijät Hämeen maakuntamuseo)
kaavamääräyksiä on täsmennetty, RA-tonteilla lomarakennuksen etäisyys rannasta
on muutettu 30 m:iin. (kunnan ympäristölautakunta)
kaavamääräyksiä on täsmennetty rakennusten rantaetäisyyksien ja rakennusalojen
keskinäisestä suhteesta, ensisijaisesti noudatetaan määräyksen etäisyyksiä rannasta lukien ja toissijaisesti rakennusalojen rajauksia. (kunnan ympäristölautakunta)
sm-alueiden osien kaavamääräystä on täsmennetty, RA-tontille sijoittuva sm-alue on
aidattava 50 cm korkealla puuaidalla (kunnan ympäristölautakunta)
LV-alueen rajausta on tarkistettu pieneltä osin ja LV-alueelle tulevan polun ohjeellista
linjausta on siirretty kauemmaksi naapurin rajasta (muistuttaja).

Tehdyt muutokset ja täsmennykset eivät ole olennaisia.
Kaavan hyväksyy Asikkalan kunnanvaltuusto.
4.3.4 Viranomaisyhteistyö
Viranomaisyhteistyö hoidetaan lausuntomenettelyin ja tarvittaessa työneuvotteluin. Asikkalan kunnan kanssa on pidetty työneuvottelu 18.12.2019.
4.4 Ranta-asemakaavan tavoitteet
Maanomistajan tavoitteena on osoittaa kaava-alueelle omarantaisia lomarakennuspaikkoja ja yksi pysyvän asunnon rakennuspaikka ja metsätalousaluetta. Kaavalla on tarkoitus siirtää nykyinen yhdelle rekisteritilalle osoitettu venepaikkarasite alueen keskiosasta
pohjoisosaan.
Kaava-alueelle on tavoitteena maanomistajan tahdosta osoittaa myös yksi vakituisen
asumisen rakennuspaikka. Vakituisen asumisen rakennuspaikoille Päijänteen rannoille
on kysyntää ja lisäksi vakituinen asuminen palvelee osaltaan Kalkkisten, Särkijärven ja
Mustjärven kylien elinvoiman säilyttämistä. Vakituinen asuminen myös tukee nykyisten
palvelujen säilymistä Kalkkisen kylässä.
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5. Ranta-asemakaavan kuvaus
5.1 Kaavan rakenne
5.1.1 Mitoitus
Ranta-asemakaava-alue käsittää tilan Kallioranta 16-402-5-115 alueet, pinta-ala on noin
6.20 ha. Rantayleiskaavan mitoitus alueelle on 2 omarantaista lomarakennuspaikkaa ja
3 yhteisrantaista lomarakennuspaikkaa. Ranta-asemakaavassa on osoitettu 2 omarantaista lomarakennuspaikkaa ja yksi vakituisen asumisen rakennuspaikka.
Rantayleiskaavan mitoituksen kolme taustamaaston rakennuspaikkaa on muunnettu
yhdeksi omarantaiseksi rakennuspaikaksi.
Lomarakennuspaikat RA ovat kooltaan noin 6450 m2 ja 6880 m2. Erillispientalon AO- rakennuspaikka on kooltaan noin 6850 m2. Rantaviivaa on tonteilla keskimäärin noin 70 m.
Kaava-alueen osalta rakennuspaikat (RA ja AO) muodostavat yhteensä noin 210 m (noin
47 %) luonnollista rantaviivaa ja M- ja LV alue yhteensä noin 240 m (noin 53 %) luonnollista rantaviivaa.
5.1.2 Palvelut
Kunnalliset peruspalvelut sijaitsevat Asikkalan keskustaajamassa maanteitse noin
26 km etäisyydellä suunnittelualueesta. Kaupallisia ja osin kunnallisia palveluja saa myös
Kalkkisten kylältä, jonne matkaa maanteitse on noin 11 km ja vesiteitse noin 12 km.
5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Kaavasuunnittelussa on huomioitu alueen luontoarvot laaditun luontoselvityksen mukaisesti. Jätevesien käsittely järjestetään kiinteistökohtaisesti kunnan jätevesimääräysten
ja voimassa olevan muun lainsäädännön mukaisesti, käyttöveden hankinta joko keskitysti kolmen rakennuspaikan osalta tai kiinteistökohtaisesti. Jätehuolto on toteutettava
kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti.
5.3 Aluevaraukset
5.3.1 Korttelialueet
Loma-asuntojen korttelialue (RA)
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon ja vierasmajan sekä sauna- ja talous- rakennuksia ja venevajan. Kullakin rakennuspaikalla rakennusten yhteenlaskettu
kerrosneliömetrimäärä saa olla korkeintaan 6 % rakennuspaikan pinta-alasta kuitenkin
vähintään 130 k-m2 ja korkeintaan 250 k-m2. Loma-asunnon kerrosala saa olla korkeintaan 150 k-m2 ja vierasmajan korkeintaan 30 k-m2. Kerrosalaltaan enintään 25 k-m2 suuruisen saunan, jonka saa sijoittaa rakennusalan ulkopuolelle, tulee olla vähintään 10
m etäisyydellä rantaviivasta, kerrosalaltaan 25 k-m2 suuremmat saunarakennukset, jotka saa sijoittaa rakennusalan ulkopuolelle ja joiden pinta-ala on saa olla korkeintaan
35 k-m2 tulee olla vähintään 25 m etäisyydellä rantaviivasta. Lomarakennusten 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, elleivät maasto-olosuhteet muuta edellytä. Rakennusluvallisten rakennusten enimmäismäärä rakennuspaikkaa kohti saa olla enintään
5 kpl. Venevajan koko saa olla enintään 40 m2, venevaja lasketaan rakennuspaikan kokonaiskerrosalaan. Rantaviivalla tarkoitetaan keskiveden mukaista rantaviivaa. Raken-
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nusten etäisyydet rannasta lukien määritetään ensisijaisesti metrimäärillä rannasta ja
toissijaisesti rakennusalan rajauksilla.
Loma-asuntojen rakennuspaikkoja kaava-alueelle muodostuu 2 kpl. Jokaisella rakennuspaikalla rakennusoikeutta enintään 250 k-m2. Kerrosluku on osoitettu enintään 1 ½
kerrosta.
Rakennuspaikalle 1RA/1 sijoittuu alueen osa merkinnällä (sm-2) muinaismuisto-aluerajaus, joka tulee huomioida rakennuspaikan käytössä kaavamääräyksen mukaisesti.
Erillispientalojen korttelialue (AO)
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen erillispientalon, vierasmajan, sauna- ja talousrakennuksia ja venevajan. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla
korkeintaan 400 k-m2, asuinrakennuksen kerrosala saa olla korkeintaan 250 k-m2. Kerrosalaltaan enintään 25 k-m2 suuruisen saunan, jonka saa sijoittaa rakennusalan ulkopuolelle, tulee sijaita vähintään 10 m etäisyydellä rantaviivasta. Kerrosalaltaan 25 k-m2
suuremman saunarakennuksen, jonka saa sijoittaa rakennusalan ulkopuolelle ja jonka
pinta-ala on saa olla korkeintaan 35 k-m2, tulee sijaita vähintään 25 m etäisyydellä rantaviivasta. Muut talousrakennukset ja vierasmaja tulee sijaita vähintään 30 m etäisyydellä rantaviivasta. Asuinrakennuksen etäisyys rantaviivasta tulee olla vähintään 30 m tai
jos asuinrakennuksen pohjapinta-ala on suurempi kuin 150 m2, etäisyyden rantaviivasta
tulee olla vähintään 50 m. Rakennusluvallisten rakennusten enimmäismäärä rakennuspaikkaa kohti saa olla enintään 5 kpl. Venevajan koko saa olla enintään 40 m2. Venevaja
lasketaan rakennuspaikan kokonaiskerrosalaan. Rantaviivalla tarkoitetaan keskiveden
mukaista rantaviivaa. Rakennusten etäisyydet rannasta lukien määritetään ensisijaisesti
metrimäärillä rannasta ja toissijaisesti rakennusalan rajauksilla.
Kaava-alueelle muodostuu yksi enintään yksiasuntoinen erillispientalojen rakennuspaikka, jolle rakennusoikeutta on merkitty enintään 400 k-m2. Kerrosluku on osoitettu ½ k I
mahdollistaen myös kellarillisen rakennusratkaisun. Ottaen huomioon rakennuspaikan
korkeussuhteet, tontilla sallitaan myös mahdollinen muu kerroskorkeusratkaisu I u½ korkeuteen saakka.

4.3.2 Muut alueet
Venevalkama (LV)
Kaavassa on osoitettu siirrettäväksi keskellä aluetta nykyisin sijaitseva rekisteritilalle
16-402-5-18 kuuluva venepaikkarasite kaava-alueen pohjoisosaan. Venepaikka on osoitettu uudessa paikassa LV-alueeksi tilalla 16-402-5-18 on oikeus alueella pienveneen
säilytykseen. Siirto toteutetaan erillisellä rasitteensiirtotoimituksella kaavan hyväksymisen jälkeen.
Maa- ja metsätalousalue (M)
Maa- ja metsätalousalue (M) on tarkoitettu normaaliin maa- ja metsätalouskäyttöön. Metsänhoitotoimenpiteissä tulee ottaa huomioon rantamaisemalliset näkökohdat. M-alueina
on osoitettu RA- ja AO- rakennuspaikkojen ja LV-alueen ulkopuoliset alueet. Metsätaloustoimenpiteissä tulee huomioida rantamaisemalliset tekijät.
M-alueelle sijoittuu alueen osa merkinnällä (sm-1) muinaismuistoaluerajaus, joka tulee
huomioida alueen käytössä kaavamääräyksen mukaisesti.
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Muinaismuistoalueet (sm), (kohdetiedot inventointiraportista, Mikroliitti Oy 2019)
1. RISTIKALLIO 1, sm-1 kaavamerkintä
Status:
Tyyppi:
Ajoitus:
Koordin:

kiinteä muinaisjäännös
kivilatomus
ajoittamaton
N: 6788947 E: 427235 - muinaisjäännösrajaus pisteestä +/- 5 m

Tutkija: Johanna Rahtola, 2019 inventointi.
Huomiot: Matala kivilatomus kallion korkeimmalla kohdalla. Latomus on kooltaan noin
120 cm x 110 cm, korkeus noin 40 cm. Ei selvästi liesi tai nuotio. Kyseisellä kohdalla ei
ole merkittynä vanhoille tai nykyisille kartoille rajaa, joka selittäisi kivilatomuksen rajamerkiksi. Latomuksen merkitys ei selvinnyt. Kyseinen latomus on kuitenkin selvästi ihmisen tekemä ja vaikuttaa vanhalle. Näillä perusteilla katson kohteen olevan kiinteä muinaisjäännös.
2. RISTIKALLIO 2, sm-2 kaavamerkintä
Status:
Tyyppi:
Ajoitus:
Koordin:

kiinteä muinaisjäännös
kivilatomus
ajoittamaton
N 6789201 E 427121 - muinaisjäännösrajaus pisteestä +/-5 m

Tutkija: Johanna Rahtola, 2019 inventointi.
Huomiot: Kivipenkka, jossa on laakean, matalan kallion päälle kasattuna luonnonkiviä
1–2 päällekkäin noin 5 m pituudelta. Toinen kivirivi on ylemmän rakennelman rannanpuolella. Kivikasa madaltuu kohti rantaa, Rannassa on lisäksi laakealla kalliolla matala
latomus (N: 6789201 E: 427119), joka on noin 80 cm Ø.
Rakennelman merkitystä ja ajoitusta ei saatu selville. Latomusseinän kohdalla hyvä ja
suojaisa näkymä järvelle, minkä perusteella kyseessä voisi olla esimerkiksi jonkinlainen
romahtanut linnustussuoja. Näillä perusteilla katson kohteen olevan kiinteä muinaisjäännös.
5.4 Kaavan vaikutukset
5.4.1 Vaikutukset maakuntakaavaan
Maakuntakaavassa kaava-alueelle ei kohdistu varsinaisia aluevarauksia. Ranta-asemakaava sopeutuu maakuntakaavaan ja sen yleisiin tavoitteisiin, maakuntakaavaselostuksessa todettuun maaseutumaisen alueen vetovoimaisuuteen loma-asuntojen suhteen
sekä vapaa-ajan asuntojen muuttamiseen vakituiseen käyttöön. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet huomoidaan kaavassa maakuntakaavan kautta.
5.4.2 Vaikutukset rantayleiskaavaan
Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava. MRL 42 §:n ja 54 §:n
mukaan on alueella, jolla poiketaan yleiskaavasta asemakaavaa laadittaessa tai jolla
ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on soveltuvin osin otettava huomioon myös se ,
mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään. Poikettaessa yleiskaavasta otetaan
huomioon myös kaavan sopeutuminen kokonaisuutena yleiskaavassa esitettyihin tavoitteisiin.
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Kaava-alueelle jää vapaata luonnollista rantaviivaa yhteensä noin 240 m (n. 53 %) Ranta-asemakaavaan jää suunnilleen saman verran vapaita ranta-alueita kuin rantayleiskaavassa on ollut.
Ranta-asemakaava sopeutuu rantayleiskaavan kokonaisuuteen ja myös seuraavasti
yleiskaavan sisältövaatimuksiin:
1. Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys, sekä olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntäminen
Kaava-alueen tiestön ja sähköverkoston osalta hyödynnetään jo olemassa olevaa runkotiestöä ja sähköverkostoa. Alueen ympäristössä on jo muuta vanhempaa pysyvää
asutusta ja loma- asutusta. Kaava-alueelle Kalkkisista maanteitse tultaessa on hajaasutustyyppistä pysyvää ja vapaa-ajan asutusta sekä maatiloja Vedentaustantien ja Särkijärven tien varrella sekä myös Pyhäjärventien ja Mustjärventien varsilla. Etelästä päin
tultaessa ensin maanteitse (tie 3132) ja edelleen Mustjärventietä (14149) on samoin
vanhempaa sekä vakituista ja vapaa-ajan asutusta ja maatiloja Mustjärven kylän alueella. Kivirannantielle kaava-alueen läheisyyteen tulee jo valmis sähköverkko ja alueelle
tulotien varressa on sähkömuuntaja.
2. Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus:
Lähimmät perus- ja kaupalliset palvelut ovat saatavilla Kalkkisten taajamassa noin 11 km
maanteitse ja vesiteitse noin 12 km. Kaava-alueelle tullaan Kalkkisista ensin maantietä
3132, sitten Särkijärventietä (tie 14151) ja edelleen Vedentaustan yksityistietä ja lopuksi
Kivirannantietä. Pysyvän asumisen kuljetuksiin (posti esim.) liittyen voidaan pohjoisen ja
etelän suunnista tultaessa hoitaa teiden varsilla olevien, myös muiden nykyisten asuinkiinteistöjen tarpeita. Kunta järjestää koulu- ja asiointikyytejä Vääksystä Kalkkisiin ja takaisin, reitit kulkevat Mustjärven ja Vedentaustan kautta.
3. Mahdollisuudet vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen:
Jätevesien käsittely järjestetään kaava-alueella kunnan jätevesimääräysten ja voimassa
olevan haja-asutusalueita koskevan jätevesien käsittelylainsäädännön mukaisesti. Käyttövesi saadaan yhteisestä tai kiinteistökohtaisista vesikaivoista. Jätehuolto hoidetaan
keskitetyllä jätteiden keruulla. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää alueelle keskitettyä
vesihuoltoa. Lähin kunnallinen vesihuolto on 12 km:n päässä Kalkkisissa.
4. Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen:
Kaava-alue ei kuulu valtakunnallisesti eikä maakunnallisesti merkittävään rakennettuun
kulttuuriympäristöön. Kaavamääräyksillä ja rakennuspaikkojen suurilla pinta-aloilla edistetään rakentamisen sopeutumista rantamaisemaan. Alueella ei ole selvitysten mukaan
erityisiä luonnonarvoja. Alueelle jää noin 180 m pitkä yhtenäinen vapaa ranta-alue Ristikallion kohdalle sekä noin 60 m:n pituinen vapaa ranta-alue alueen pohjoisreunaan.
Alue on peitteistä metsämaata, rakentamisen sijoittelulla (rakennusalat) edistetään rakentamisen sijoittumista huomaamattomasti metsän suojaan. Alueen edessä on laaja
Päijänteen selkävesi, Vastarannalla asututusta on Kaunissaaressa noin 1.3 km päässä
ja Salonsaaressa, lähimmillään noin 2.0 km:n etäisyydellä, jolloin rakentamisen yksityiskohdat sulautuvat vastarannoilta katsottuna muuhun jo olevaan rantahorisonttiin.
5. Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys:
Kaavassa osoitetut metsätalousalueet (M) sallivat jokamiehen oikeuksien mukaisen virkistyskäytön joko mantereen tai vesistön kautta saapujille. Alueelle jää luonnollisia va-
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paita ranta-alueita noin 240 m eli noin 53 % alueen koko rantaviivasta. Kaava-alueelle
ei kohdistu yleistä virkistyspainetta mantereelta. Kunnan omistamalla alueella on mm.
uimaranta kaava-alueelta etelään noin 1.2 km, jonne kuljetaan eri tietä Mustjärven–Uiton maantieltä, kaava-alueen pohjois- ja eteläosaan M-alueille on mahdollista rantautua
jokamiehen oikeudella.
5.4.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriperintöön
Toteutuessaan kaava lisää hieman liikennöintiä alueen yksityisteillä. Toisaalta teiden
kunnostuksiin osallistuu jatkossa enemmän tieosakkaita, jolloin kustannusrasitus yhtä
kiinteistöä kohti pienenee. Alueelta löydetyt kaksi kivilatomusta on osoitettu inventointirajausten mukaisesti sm-alueen osa rajauksilla (sm-1 ja sm -2) ja muinaismuistokohteiden
kaavamääräyksellä. Kaavamääräys on osoitettu kaavakartalla.
5.4.4 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Kaava-alueelta on tehty luontoselvitys vuonna 2019 (liite 2). Alueella ei ole luonnonsuojelulain 29§ mukaisia eikä vesilain (587/2011) tarkoittamia suojeltavia luontotyyppejä
tai pienvesiä. Ranta-asemakaava-alueen rantavyöhyke on pääosin kapea ja kivikkoinen eikä järvestä kuroudu irti suojaisia lampareita, jotka voisivat olla viitasammakoiden
kutupaikkoja. Järven vesikasvillisuus on rannan tuntumassa vähäistä eikä alueella ole
esim. tiheitä järvikorte- tai järviruoko kasvustoja, jotka olisivat riittävän suojaisia viitasammakoiden kutupaikoiksi. Rannan tuntumassa on yksi muutamien neliömetrien kokoinen
luhtalaikku, mutta avovettä ei laikulla ole ja luhta rajautuu suoraan avoveteen. Kaavaalueen olosuhteiden perusteella voidaan varmuudella todeta, että alueelle ei ole mahdollista sijoittua viitasammakoiden kutupaikkoja.
5.4.5 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset
Kaavan toteuttamisesta vastaa kokonaan alueen maanomistaja. Kunnalle tulee jatkossa uusia säännöllisiä kiinteistöverotuloja ja rakentamisen aikaisia muita yritysverotuloja,
uusi asutus lisää säännöllisiä kunnan verotuloja ja kunnallisten sekä yksityisten palveluiden käyttöä mm. Kalkkisten taajamassa.
5.5 Ympäristön häiriötekijät
Alueella ei ole erityisiä ympäristön häiriötekijöitä.
6. Ranta-asemakaavan toteutus
Ranta-asemakaavaa on tarkoitus alkaa toteuttaa kaavan tultua lainvoimaiseksi. Kaavan
toteuttamista valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen.
LIITTEET
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tark. 7.1.2020
2. Luontoselvitys, Suomen Luontotieto Oy, 2019
3. Arkeologinen selvitys, Mikroliitti Oy, 2019
Kaavakartta ja kaavamääräykset
4. Seurantalomake

5. Seurantalomake
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1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jossa
esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja
vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista (MRL 63 §).
2. Suunnittelualue
Kaava-alue sijaitsee Asikkalan kunnassa Asikkalan kylässä Päijänteen Asikkalanselän itärannalla. Kaava-alue käsittää tilan Kallioranta 16-402-5-115 alueen,
kaava-alueen pinta-ala on noin 6.2 hehtaaria. Kaava-alueelta on Vääksyn
kuntakeskukseen maanteitse noin 26 km ja vesitse noin 10 km. Kalkkisten kylälle
matkaa on noin 11km, josta saa mm. kauppapalveluja.
Kaava-alueen likim. sijainti merkitty punaisella

Kaava-alueen rajaus, maastokartta
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3. Ranta-asemakaavan tarkoitus ja tavoitteet
Kaavalla on tarkoitus osoittaa alueelle yleiskaavan mitoituksen mukaisesti omarantaisia
rakennuspaikkoja. Yleiskaavassa olevat yhteisrantaiset rakennuspaikat ( 3 kpl ) on
tarkoitus muuntaa yhdeksi omarantaiseksi rakennuspaikaksi. Kaavan osalta selvitetään
myös mahdollisuutta osoittaa vakituista asumista maanomistajan tavoitteen mukaisesti.
Kaava-alueella olevan venevalkamarasitteen osalta tutkitaan sen siirtomahdollisuutta
toisaalle yhdessä rasiteoikeuden haltijan kanssa. Rasite sijoittuu nykyisin kaava-alueen
keskelle tulevien rakennuspaikkojen alueelle.
4. Suunnittelun lähtökohdat
4.1 Suunnittelualueen nykytila
Kaava-alue koskee Kallioranta nimistä tilaa Päijänteen rannalla Asikkalanselän itärannalla
Asikkalan kylässä. Suunnittelualue avautuu lounaan suuntaan Päijänteelle. Ranta-alue on
kauttaaltaan puustoinen. Kaava-alueen pohjoispuolella on suoritettu aiemmin metsähakkuita,
jotka eivät ulotu suunnittelualueelle. Tilan alue on eteläosasta kallioista ja laskeutuu vaihtelevalla kaltevuudella Asikkalanselän suuntaan. Alueelle tulee Kivirannantie. Metsäautotietasoinen pistotie ulottuu Kivirannantieltä kaava-alueen takaosaan.

4.2 Maakuntakaava
Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on tullut voimaan maakuntahallituksen päätöksellä
v.2017 ennen kuin kaava on saanut lainvoiman. Maakuntakaavassa kaava-alueella ei
ole aluevarausmerkintöjä.
Maakuntakaavan 2014 ote alla, suunnittelualueen likim. sijainti merkitty punaisella.
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4.3 Rantayleiskaava
Päijänteen Asikkalan ranta-alueiden osayleiskaava on hyväksytty 2.12.2002.
Yleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu korttelialue (RA/3-1) kolmelle
yhteisrantaiselle rakennuspaikalle sekä kaksi rakennuspaikkaa omarantaisena
(osana laajemman alueen merkintää RA/6 ) Muu osa suunnittelualueesta on
osoitettu maa- ja metsätalousvaltainen alueeksi (M).

4.4 Ranta-asemakaava
Kaava-alueella ei ole aiempaa ranta-asemakaavaa.
5. Kaavan vaikutusten arviointi ja selvitykset
5.1 Vaikutusten arviointi
Kaavaprosessin aikana arvioidaan kaavamuutoksen toteuttamisen merkittäviä välittömiä
ja välillisiä vaikutuksia (MRL 9 § ja MRA 1 §). Vaikutusten arviointi perustuu selvityksiin ja
muuhun kaavoitustyön aikana saatuun tietoon.
Arvioidut vaikutukset kuvataan kaavaselostuksessa. Tässä työssä keskeisimpinä arvioidaan vaikutukset:
• luonnonympäristöön alueella
• Päijänteen rantamaisematekijöihin
• yksityisteiden liikenteellisiin vaikutuksiin
5.2 Lähtötietoina olemassa olevat selvitykset
-

Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2006 asiakirjat ja selvitykset
Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 aineistot ja selvitykset
Asikkala, Päijänteen rantayleiskaava, aineistot ja selvitykset
Asikkalan rakennusjärjestys, tullut voimaan 1.1.2012
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- Muinaisjäännösrekisteri, Museovirasto
- SYKE:n Avoin-tietopalvelu
5.3 Kaavaa varten laadittavat uudet selvitykset
Kaavaa varten on laadittu luontoselvitys ja arkeologinen inventointi v. 2019
6. Suunnittelutyön osalliset
Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa
huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa
käsitellään. Alla on lueteltu suunnittelutyön keskeiset osalliset:


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



Kunnan hallintokunnat


Tekninen lautakunta



Ympäristölautakunta



Muut viranomaiset


Hämeen ELY-keskus



Päijät-Hämeen liitto



Lahden kaupunginmuseo / Päijät-Hämeen maakuntamuseo



P-H Pelastuslaitos



P-H Hyvinvointikuntayhtymä / ympäristöterveys



Muut osalliset



Vesialueen 16-402-876-1 osakaskunta



Kivirannantien yksityistiekunta



Elenia Oy



DNA Oyj
Osallisia voidaan lisätä työn aikana.

7. Kaavoituksesta tiedottaminen ja osallistuminen
Kaavan vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta kaavaluonnos- ja ehdotusvaiheissa ilmoitetaan Asikkalan kunnan virallisessa tiedotuslehdessä
Päijät-Häme, kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla osoitteessa www.asikkala.fi.

7.1 Vireilletulo ja OAS
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Vireilletuloilmoitus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävänä 30 päivän
ajan kunnanvirastossa sekä kunnan internetsivuilla, kunnan jäsenet ja osalliset voivat jättää siitä mielipiteensä nähtävillä oloaikana. Nähtäville asettamisesta päättää Asikkalan
kunnanhallitus. Aineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja tarvittavilta kunnan hallintokunnilta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa suunnittelutyön aikana.
Jos osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tulee oleellisia muutoksia, niistä tiedotetaan
erikseen.
7.2 Kaavaluonnosvaihe
Kaavaluonnos pidetään nähtävänä 30 päivän ajan kunnanvirastossa sekä kunnan
internetsivuilla, kunnan jäsenet ja osalliset voivat jättää siitä mielipiteensä nähtävilläoloaikana. Nähtäville asettamisesta päättää Asikkalan kunnanhallitus. Aineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja tarvittavilta kunnan hallintokunnilta.
7.3 Kaavaehdotusvaihe
Ranta-asemakaavan luonnos tarkistetaan kaavaehdotukseksi ja asetetaan nähtäville 30
päivän ajaksi. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot viranomaisilta ja
kunnan hallintokunnilta.
Kunnan jäsenet ja osalliset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen.
Lausuntojen antajille ja muistutuksen tehneille ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto
jätettyyn lausuntoon ja muistutukseen.
7.4 Hyväksymisvaihe
Asikkalan kunnanvaltuusto hyväksyy ranta-asemakaavan. Kirjallinen ilmoitus kaavan
hyväksymisestä lähetetään Hämeen ELY-keskukselle ja niille, jotka ovat sitä kirjallisesti
pyytäneet ja ilmoittaneet osoitteensa (MRL 67§). Päätös asemakaavan hyväksymisestä
saatetaan yleisesti tiedoksi niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan (MRL
200.2§). Kaava tulee voimaan 30 päivän kuluttua hyväksymispäätöksestä kuuluttamisen
jälkeen, mikäli päätöksestä ei haeta muutosta hallinto-oikeudelta.
Kaavan voimaantulosta kuulutetaan samalla tavoin kuin hyväksymispäätöksestä.
7.5 Viranomaisyhteistyö
Viranomaisyhteistyö hoidetaan kaavan valmisteluaineistosta ja kaavaehdotuksesta
pyydettävillä lausunnoilla ja tarvittaessa työneuvotteluilla.
8. Alustava aikataulu

Vaihe

Kuukausi

Vuosi

OAS, nähtäville kunnassa

heinäkuu

2019

Kaavaluonnos, laadinta ja nähtävillepano

elo-, syys-, lokakuu

2019

Kaavaehdotus laadinta ja nähtävillepano

marras-, joulu-, tammi-, helmikuu

2019‐ 2020

Kaavan hyväksymiskäsittelyt

maalis-, huhtikuu

2020
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9. Yhteystiedot

Asikkalan kunta:

Kaavoituspäällikkö Heikki Manninen
044 778 0270
etunimi.sukunimi(at)asikkala.fi
Kaavan laatija:
INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY
Linnankatu 9 13100 Hämeenlinna
Juha Poutanen, DI, YKS 361
toimisto(at)poutanenoy.fi
puh. 0400 480338
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1. Johdanto
Insinööritoimisto Poutanen Oy tilasi keväällä 2019 Suomen Luontotieto Oy:ltä Asikkalan
Ristikallion alueelle sijoittuvan ranta-asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvityksen.
Selvitys liittyy hankkeen ympäristösuunnitteluun ja ympäristövaikutuksiin liittyviin perusselvityksiin. Tehtävän yhteyshenkilönä on tilaajan puolella toiminut Juha Poutanen ja Suomen
Luontotieto Oy:ssä Jyrki Matikainen.

2. Aineisto ja menetelmät
Tutkimusalueelta (karttaliite 1) selvitettiin Luonnonsuojelulain tarkoittamat suojeltavat luontotyypit (Luonnonsuojelulaki 1996/1096, 29§), Metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt (1996/1093, 10§) ja Vesilain (Vesilaki 587/2011) suojelemat pienvesikohteet, kuten
lähteet ja purot. Selvitys sisälsi myös uhanalaisia tai silmälläpidettäviä luontotyyppejä (Raunio ym. 2008) koskevan tarkastelun. Inventointi toteutettiin Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohjeen (Pääkkönen 2000) mukaisesti.
Luontotyyppiselvitys, jonka yhteydessä etsittiin myös uhanalaisia putkilokasvilajeja, tehtiin 24.5 – 16.6.2019 välisenä aikana. Alueen pesimälinnusto selvitettiin mahdollisen uhanalaisen tai vaateliaan pesimälajiston havaitsemiseksi (kts. pesimälinnusto-osio). Alueen liitooravat selvitettiin jätöshavainnointimenetelmää käyttäen (kts. liito-oravaosio).
Selvityksen maastotöistä vastasi FM, biologi Jyrki Matikainen Suomen Luontotieto Oy:stä.
Raportin taittoi Eija Rauhala. Selvityksessä käytetyn karttamateriaalin luovutti tilaaja käyttöömme. Ennen maastoinventointia selvitettiin onko alueelta olemassa aiemmin julkaistua
luontotietoa. Julkaistua luontotietoa ei alueelta löytynyt eikä aluetta ei liene aiemmin tutkittu.
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3. Tulokset
3.1 Alueiden yleiskuvaus ja luontotyypit
Alue jaettiin lähinnä metsän iän ja metsänkäsittelytoimenpiteiden perusteella kahteen lohkoon sekä rantavyöhykkeeseen, joiden luontotyypit ja kasvillisuus selvitettiin. Rantavyöhykettä lukuun ottamatta koko aluetta on hoidettu talousmetsänä. Alueella ei ole peltoa, soita tai
rakennettua aluetta. Alueelle johtaa metsäautotie ja rannassa on pieni venevalkama.

Lohko 1

Valtaosa alueesta on keski-ikäistä harvettua kuusikkoa (Picea abies), josta harvennuksen yhteydessä on muu puusto pääosin poistettu. Alueen pohjoisosan kuusikko on selvästi vanhempaa, mutta tämäkin alue on harvettu. Metsätyyppi on alueella mustikkatyypin tuotetta
kangasta ja aluskasvillisuuden valtalajina kasvaa mustikka (Vaccinium myrtillus). Muuhun
valtalajistoon kuuluu metsälauha (Deschampsia flexuosa) ja paikoin myös metsäkastikka
(Calamagrostris arundinacea). Muutamin kohdin alueella esiintyy myös hieman runsaammin
metsänalvejuurta (Dryopteris carthusiana). Vaateliaampaa putkilokasvilajistoa ei alueella kasva. Alueen keskiosissa on pieni kalliokumpare, jossa ei kuitenkaan laajempaa avokalliota ole,
eikä alueella kasva kallioketojen lajistoa. Pensaskerros on lohkon alueella niukka ja se koostuu yksittäisistä kuusentaimista ja muutamasta kalliokumpareen reunalla kasvavasta virpapajusta (Salix aurita). Lohkon alueella on niukasti lahopuuta hakkuutähteitä lukuun ottamatta.

Lohko 2

Lohkon alue käsittää rantaviivaa reunustavan, enimmillään noin 50 metrin levyisen sekametsäksi luokiteltavan alueen. Myös tätä aluetta on hoidettu talousmetsänä ja alueella on
ollut aiemmin hakkuita. Alueen puusto koostuu männyistä (Pinus sylvestris), kuusista, rauduskoivuista (Betula pendula) sekä muutamista haavoista (Populus tremula) ja raidoista (Salix
caprea). Rantaviivassa kasvaa myös yksittäisiä tervaleppiä (Alnus glutinosa), mutta yhtenäistä
tervaleppäreunusta ei alueella ole. Alueella on hakkuissa säästetty kookkaita kilpikaarnamän-

Suurin osa alueesta on kuusivaltaista talousmetsää
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tyjä, jotka kasvavat nyt ylispuina. Alueella on muutamia tuulenkaatoja ja myös lahopuupökkelöitä, mutta lahopuuta on muuten niukasti. Metsätyyppi on alueella mustikkatyypin
ja oravanmarjatyypin sekatyyppiä. Aluskasvillisuus on lohkon 1 aluetta monipuolisempaa.
Valtalajiston muodostavat mustikka, oravanmarja (Mainthemum bifolium) sekä metsälauha.
Alueella on myös muutama kielokasvusto (Convallaria majalis).

Rantavyöhyke

Rantavyöhyke on alueella melko kapeaa ja ranta on pääosin kivikkoinen. Alueella on muutaman neliömetrin kokoinen luhtalaikku, joissa kasvaa mm. viiltosaraa (Carex acuta), rantakukkaa (Lythrum salicaria), luhtavuohennokkaa (Scutellaria galericulata) ja rantamataraa (Galium
palustre). Luhtalaikkujen reunoilla pensaskerroksen lajistoon kuuluu tuomi (Prunus padus),
tuhkapaju (Salix cinerea) sekä niukkana esiintyvä suomyrtti (Myrica gale). Suomyrtti on Päijänteen alueella melko yleinen järvenrantojen laji, mutta Etelä-Suomessa laji on Lohjanjärveä
lukuun ottamatta vähälukuinen. Saimaalla laji on yleinen. Rannassa ei ole vesialueesta irtautuneita lampareita, jotka sopisivat sammakoiden kutupaikoiksi. Rantaa pitkin kulkee polku
koko suunnittelualueen läpi.

Rannassa on yksi
pienialainen luhtalaikku
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3.2 Liito-oravaselvitys
3.2.1 Johdanto
Liito-orava (Pteromys volans) kuuluu EU:n Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin ja on siten
erityisesti suojeltu laji koko EU:n alueella. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym.
2010) laji kuuluu luokkaan vaarantuneet (VU). Suomen liito-oravapopulaation kokoa on vaikea tarkasti selvittää, mutta seurantatutkimusten perusteella laji näyttää taantuneen viimeisen
vuosikymmenen aikana jopa 30 %. Liito-oravan suojelustatus on vahva, sillä Luontodirektiivin 12 artiklan I kohta edellyttää, että lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei hävitetä eikä
heikennetä. Alueellinen ympäristökeskus voi kuitenkin myöntää poikkeusluvan, mikäli lajin
suojelutaso säilyy suotuisana.

3.2.2 Käytetty menetelmä
Tutkimusalueella tehty liito-oravaselvitys toteutettiin jätöshavainnointimenetelmää käyttäen.
Inventoinnissa liito-oravan keltaisia jätöksiä haettiin lajin mahdollisten oleskelu- ja ruokailupuiden tyviltä ja oksien alta 24.5.2019. Samalla alueelta haettiin mahdollisia pesä- ja päivälepokoloja. Alueelta tutkittiin kaikkien suurikokoisempien puiden tyvet liito-oravan jätösten
löytämiseksi. Talvijätösten lisäksi inventointialueelta haettiin liito-oravan jättämiä virtsamerkkejä, jotka värjäävät erityisesti haapojen epifyyttisammaleet keltaisiksi ja tuoksuvat voimakkaasti läheltä nuuhkaistessa. Lisäksi alueelta etsittiin liito-oravan jättämiä syönnöksiä ja muita
ruokailujälkiä. Lajin suosimien ruokailupuiden alta löytyy silmuja ja oksankärkiä ja kesäaikana myös pureskeltuja lehtiä, joita kertyy joskus runsaastikin puiden alle.

3.2.3 Tulokset
Alueelta ei löytynyt merkkejä liito-oravan esiintymisestä ja alueella on niukasti lajille soveliasta elinympäristöä. Valtaosa alueesta on monotonista ja harvennettua kuusikkoa, jossa ei
lehtipuita kasva. Lajille elinympäristöksi optimaalisia varttuneita kuusi-haapa sekametsäkuvioita ei alueella ole. Tilapäisesti laji saattaa suunnittelualueella liikkua, koska alueelta on
puustoisia yhteyksiä moneen suuntaan.

Alueella ei havaittu merkkejä liito-oravasta
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3.3 Pesimälinnustoselvitys
Alueelle tehtiin kartoituslaskentamenetelmään perustuva pesimälinnustoselvitys. Alueelle
tehtiin laskentakierros 24.5 ja alueelta inventoitiin Lintudirektiivin liitteen I pesimälajit sekä
kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Hyvärinen ym. 2019) mainitut lintulajit. Peruslajistoa ei
selvityksessä laskettu.

3.3.1 Alueella pesivät /havaitut Lintudirektiivin (Council Directive 79/409/ETY)
liitteen I pesimälajit

Pyy (Bonasa bonasia) 1 pari

Lohkon 1 itäreunalla havaittiin yksinäinen pyy, joka todennäköisesti pesi jossain lähialueella.
alueella. Laji ei ole Suomessa harvinainen ja se kuuluu metsästettäviin riistalintuihin. Uudessa uhanalaisuusarvioinnissa se on luoteltu vaarantuneisiin (VU) lintulajeihin. Muiden metsälintujen tavoin laji kärsii hakkuista.

Teeri (Tetrao tetrix)

Alueen keskiosan pienellä kalliokumpareella havaittiin teeren talvisia jätöksiä. Lajia ei kuitenkaan pesimäaikana havaittu alueella. Alue kuuluu lajin laajaan talviseen ruokailualueeseen.
Laji ei ole Suomessa harvinainen ja se kuuluu metsästettäviin riistalintuihin.

Viirupöllö (Strix uralensis) 1 pari ?

Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsevalla hakkuuaukealla havaittiin aamuhämärissä yksinäinen viirupöllö, joka väijyi saalista säästöpuuksi jätetyn suuren haavan oksalla. Laji pesinee
jossain lähialueella. Suunnittelualueella ei ole lajille riittävän kookkaita luonnonkoloja lajin
pesäpaikaksi. Alue kuuluu lajin laajan saalistusreviiriin.

Kalatiira (Sterna hirundo)

Suunnittelualueen rannan edustalla havaittiin useaan kertaan saalistavia kalatiiroja. Enimmillään lintuja oli kymmenkunta. Laji ei kuitenkaan pesi suunnittelualueella, eikä rannan
edustalla ole lokkilintujen pesimäluotoja.

3.3.2 Alueella pesivät /esiintyvät kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Hyvärinen
ym. 2019) mainitut lintulajit

Västäräkki (Motacilla alba) 1 pari

Rannan venevalkaman tuntumassa havaittiin varoitteleva västäräkkipari, joka luultavasti pesi
jossain rannan kivenkolossa. Uudessa uhanalaislukituksessa laji on luokiteltu silmälläpidettäviin (NT) lintulajeihin, mutta laji on edelleen yleinen pesimälintu koko Suomen alueella.

Västäräkillä oli
reviiri ranta-alueella
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4. Yhteenveto
Suunnitellulla ranta-asemakaava-alueella ei ole Luonnonsuojelulain 29§ mukaisia suojeltavia luontotyyppejä eikä Vesilain (Vesilaki 587/2011) tarkoittamia suojeltavia pienvesiä. Myös
Metsälain 10 § mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt puuttuvat alueelta. Alueella ei havaittu liito-oravia, eikä alueella esiinny lajille optimaalista elinympäristöä. Lintudirektiivin liitteen
I lajeista alueella pesii pyy ja alueella havaittiin myös teeren talvisia jätöksiä. Alueen lähistöllä
havaittiin myös viirupöllö, jonka reviiriin koko suunnittelualue kuuluu. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Hyvärinen ym. 2019) mainituista lintulajeista alueella havaittiin pesivinä
västäräkki (NT) ja pyy (VU). Alueella ei ole viitasammakolle sopivia kutupaikkoja, sillä rannassa ei ole erillisiä järvestä kuroutuneita lampareita, joissa nuijapäät olisivat suojassa kalojen
saalistukselta. Uhanalaisille sudenkorentolajeille merkittävät laajat luhdat puuttuvat alueelta
täysin. Alueella ei ole perinnebiotooppeja eikä vanhaan asutukseen viittaavaa kasvilajistoa
(arkeofyyttejä) havaittu alueella. Ranta-asemakaava aluetta hoidetaan talousmetsänä kapeaa
rantakaistaletta lukuun ottamatta ja alueen luontoarvoja voi pitää tavanomaisina.

Suomyrttiä kasvaa
rannan luhtalaikun
reunalla
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Kansikuva:

Rantaa inventointialueen keskivaiheilla. Näkymä kohti alueen eteläosaa.

Perustiedot
Asikkala, Ristikallion ranta-asemakaava Päijänteen Asikkalanselän itärannalla.
Selvittää onko alueella kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita suojeltavaksi katsottavia arkeologisia jäännöksiä.
Työaika:
Maastotyö, 24.10.2019
Kustantaja: Insinööritoimisto Poutainen Oy.
Tekijät:
Mikroliitti Oy, Johanna Rahtola.
Tulos:
Alueelta löydettiin kaksi kiinteää muinaisjäännöstä, kivilatomusta, Ristikallio (raportin kohde nro 1) ja Ristikallio N (nro 2), sekä kolme kivilatomusta, jotka oletettavasti ovat tilusrajamerkkejä ja joiden ei katsota olevan kiinteitä muinaisjäännöksiä (nro
3–5).

Alue:
Tarkoitus:

Tutkimusalue merkitty punaisella
sinisen ympyrän sisälle.

Selityksiä:

Koordinaatit ja kartat ovat ETRSTM35FIN koordinaatistossa. Kartat
ovat Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta 10/2019, ellei toisin
mainittu. Muinaisjäännösrekisteri on
tarkastettu 10/2019. Valokuvia ei ole
talletettu mihinkään viralliseen arkistoon, eikä niillä ole mitään kokoelmatunnusta. Valokuvat ovat digitaalisia
ja ne ovat tallessa Mikroliitti Oy:n serverillä.
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Kartat

Tutkimusalueen rajaus vihreällä. Havainnot: Punaisella kiinteät muinaisjäännökset 1–2, sinisellä muut
havainnot 3–5.

Vanhoja karttoja

Vasemmalla ote ns. Kuninkaan kartastosta (1776–1805), tutkimusalue sinipunaisen rajauksen sisällä.
Oikealla ote 1840-luvun pitäjänkartasta. Vanhoille kartoille ei ole alueelle merkittyjä rakennuksia tmv.
tutkimuksessa huomioitavaa.
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Vasemmalla ote vuosina 1776–1801 laaditusta isojaon kartasta. Tutkimusalueen rajaus vihreällä. Nykyiset kiinteistörajat ovat samat alueen luoteis- ja kaakkoisreunan osalta. Oikealla ote vuoden 1965 peruskartasta, tutkimusalue rajattu vihreällä. Siihen on merkitty alueen luoteisosan rannalle pieni rakennus,
sauna tai venesuoja (osoitettu punaisella ympyrällä). Sen kohdalla maastossa on kallioon hakattu rautatappi, joka siis mitä ilmeisimmin liittyy ko. rakennukseen eikä mihinkään vanhempaan toimintaan.

Tutkimus
Asikkalaan, Päijänteen Asikkalanselän itärannalle, on suunnitteilla Ristikallion rantaasemakaava. Päijät-Hämeen maakuntamuseo antoi 8.10.2019 (D/2120/10.2.04.01/2019) hankkeesta lausunnon, jossa edellytettiin kaava-alueelle tehtäväksi arkeologinen inventointi. Insinööritoimisto Poutanen Oy tilasi Ristikallion ranta-asemakaava-alueen arkeologisen inventoinnin
Mikroliitti Oy:ltä. Johanna Rahtola teki inventoinnin maastotyön 24.10.2019 tutkimuksen kannalta hyvissä olosuhteissa.
Alue sijaitsee Asikkalan kirkonkylästä noin 9 km itään, Päijänteen Asikkalanselän itärannalla.
Alueelta ei tunneta ennestään kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alue on ollut Asikkala by:n Vedentaustamaan aluetta. Vanhojen karttojen (kuninkaan kartasto v.1776–1805, isojakokartta v.1776–
1801 ja 1840-luvun pitäjänkartta) perusteella alue on ollut metsää, eikä alueelle ole merkitty
taloja, teitä, tai muuta tutkimuksessa huomioitavaa. Alue sijaitsee korkeustasoilla 80–95 m. Esihistoriallisia, rantasidonnaisia muinaisjäännöksiä voisi olla mahdollista löytää alueen korkeustasoilta 80–85 m.
Alueen maaperä on kalliota ja hiekkamoreenia, sen keskivaiheilla ja rannan tuntumassa maa on
pääosin kalliota ja kivikkoa. Alue on rakentamatonta. Sen keskivaiheen poikki kulkee rantaan
johtava hiekkatie, jota ei ole merkitty nykykartoille. Vuoden 1965 peruskartalla on alueelle merkitty rantaan johtava tie sekä rakennus rantaan, aivan veden tuntumaan. Karttaan merkityn rakennuksen kohdalla on rantakalliossa luonnon muovaama kolo, jossa on veneen mentävä kohta. Kartalle merkitty rakennus on voinut mahdollisesti olla venesuoja. Rakennusta ei ole enää
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merkittynä vuoden 1980 eikä sitä nuoremmilla kartoilla. Rakennuksen kohdalla on kolon laidalla
kallioon kiinnitettynä rautainen tappi.
Maastossa alue tarkastettiin silmävaraisesti. Alueella tehtiin koekuoppia korkeustasoilla 80–85
m oleville pienialaisille tasaisemmille kohdille, joiden katsottiin olevan potentiaalisia esihistoriallisen ajan asuinpaikkojen löytymiselle. Mitään havaintoja ei näistä kuopista kuitenkaan tehty.
Tulos
Alueelta ei tunnettu ennestään kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia jäännöksiä.
Inventoinnissa alueelta löytyi kaksi kivilatomusta, Ristikallio (raportin kohde nro 1) ja Ristikallio
N (raportin kohde nro 2), jotka katsottiin kiinteiksi muinaisjäännöksiä. Kohteiden ajoitusta ja
funktiota ei voitu määritellä.
Alueella todettiin myös kolme kivilatomusta: kaksi kivistä ladottua, sammalpeitteistä rajamerkkiä
(raportin kohteet nro 3 ja 4) sekä rannalle tehty pieni latomus (raportin kohde nro 5). Rajamerkeiksi tulkitut latomukset ovat vuosien 1778–1081 kartan tilusrajalla, joka on edelleen käytössä
oleva kiinteistöraja. Kyseisellä kohdalla ei ole ollut pitäjän, kylän tai kunnan rajaa. Käytössä olevat kiinteistörajamerkit eivät ole kiinteitä muinaisjäännöksiä. Rannalla todettu pieni latomus on
rakennettu betonisten palkkien päälle ja on siitä päätellen varsin nuori tekele, eikä se siten ole
muinaisjäännös.
31.10.2019
Johanna Rahtola,
Mikroliitti Oy
Lähteet
Alanen, T. ja Kepsu, S., 1989: Kuninkaan kartasto Suomesta 1776–1805. SKS.
Peruskartat 3112 03 Asikkala. V. 1965, -80, 90 ja 94. Maamittaushallitus.
Pitäjänkartta 1840-luku. Maanmittaushallitus.
Selin. J. 1776–1801. Karta öfver Vedentaustanmaa urfjell hörande till Asikkala Kyrkoby uti Asikkala socken Öfre Hollola häräd och Tavastehus län.
Muinaisjäännökset
1. RISTIKALLIO
Status:
Tyyppi:
Ajoitus:

kiinteä muinaisjäännös
kivilatomus
ajoittamaton

Koordin:

N: 6788947 E: 427235 - muinaisjäännösrajaus pisteestä +-5 m

Tutkija:
Huomiot:

Johanna Rahtola, 2019 inventointi.
Matala kivilatomus kallion korkeimmalla kohdalla. Latomus on kooltaan noin 120
cm x 110 cm, korkeus noin 40 cm. Ei selvästi liesi tai nuotio. Kyseisellä kohdalla ei
ole merkittynä vanhoille tai nykyisille kartoille rajaa, joka selittäisi kivilatomuksen
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rajamerkiksi. Latomuksen merkitys ei selvinnyt. Kyseinen latomus on kuitenkin
selvästi ihmisen tekemä ja vaikuttaa vanhalle. Näillä perusteilla katson kohteen
olevan kiinteä muinaisjäännös.

Kallion päälle tehty, osin sammaloitunut matala latomus.

2. RISTIKALLIO N
Status:
Tyyppi:
Ajoitus:

kiinteä muinaisjäännös
kivilatomus
ajoittamaton

Koordin:

N 6789201 E 427121 - muinaisjäännösrajaus pisteestä +-5 m
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Tutkija:
Huomiot:

Johanna Rahtola, 2019 inventointi.
Kivipenkka, jossa on laakean, matalan kallion päälle kasattuna luonnonkiviä 1–2
päällekkäin noin 5 m pituudelta. Toinen kivirivi on ylemmän rakennelman rannanpuolella. Kivikasa madaltuu kohti rantaa, Rannassa on lisäksi laakealla kalliolla
matala latomus (N: 6789201 E: 427119), joka on noin 80 cm Ø.
Rakennelman merkitystä ja ajoitusta ei saatu selville. Latomusseinän kohdalla hyvä ja suojaisa näkymä järvelle, minkä perusteella kyseessä voisi olla esimerkiksi
jonkinlainen romahtanut linnustussuoja. Näillä perusteilla katson kohteen olevan
kiinteä muinaisjäännös.

Vasemmalla rakennelma matalan kallion päällä kuvattuna etuviistosta. Oikealla rannan suunnasta.

Vasemmalla näkymä rakennelman takaa rannalle. Oikealla rannan tuntumassa oleva pienempi matala
latomus.

Muut havainnot
3. Rajamerkki (N 6789451 E 427144)
Neliskanttinen latomus, jossa on kiviä kahdessa kerroksessa. Latomuksen koko on noin 110 cm
x 110 cm. Latomuksen keskellä pystykivi, joka on noin 40 cm korkea. Kyseessä on historiallisen
ajan rajamerkki, joka sijaitsee vuosien 1776–1801 kartan tilusrajalla sekä nykyisellä kiinteistörajalla, eikä tällöin ole kiinteä muinaisjäännös.
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Vasemmalla maastossa oleva rajamerkki, oikealla ote vuosien 1776–1801 kartasta.

4. Rajamerkki (N 6789391 E 427124)
Osin romahtanut neliskanttinen latomus
pienen kallion päällä. Kyseessä on historiallisen ajan rajamerkki, joka sijaitsee
vuosien 1776–1801 kartan tilusrajalla
(rajamerkin paikka merkitty karttaan s. 8)
sekä nykyisellä kiinteistörajalla, eikä tällöin ole kiinteä muinaisjäännös.

5. Latomus rantakalliolla (N 6789213 E 427111)
Rantakallion päälle kasattu latomus, jossa on alimmaisena betonisia palkkeja. Kyseessä on
nuori, nykyaikainen latomus, eikä näin ollen ole kiinteä muinaisjäännös.

Kuvat nykyaikaisesta latomuksesta, jossa on alimmaisena betonisia palkkeja.
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Kuvia

Vasemmalla kohta, johon on 1950-luvun kartalle merkitty rakennus. Kalliossa on uoma, jossa voisi olla
veneenpitopaikka. Oikealla kuvan oikeassa alakulmassa on uoman vierellä kallioon kiinnitetty metallitappi.

Vasemmalla etelä-lounaisrantaa. Oikealla kalliota alueen lounaisrannan tuntumassa.

Vasemmalla kivikkoista maastoa alueen pohjoisosassa. Oikealla vanhaa kuusikkoa alueen koillisosassa.

Liite 4.
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KAAVAMÄÄRÄYKSET 1.4.2020
MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET:
3 m sen kaava-alueen raja ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan tai alueen raja.
Ohjeellinen rakennuspaikan raja.
Rakennusala.

1

Korttelin numero.

2

Rakennuspaikan numero.

I

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Iu½

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

½kI

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

RA

AO

Loma-asuntorakennusten korttelialue.
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon, vierasmajan sekä sauna- ja
talousrakennuksia ja venevajan. Kullakin rakennuspaikalla rakennusten yhteenlaskettu
kerrosneliömetrimäärä saa olla korkeintaan 6 % rakennuspaikan pinta-alasta, mutta enintään
250 k-m2. Loma-asunnon kerrosala saa olla korkeintaan 150 k-m2 ja vierasmajan
korkeintaan 30 k-m2. Kerrosalaltaan enintään 25 k-m2 suuruisen saunan, jonka saa sijoittaa
rakennusalan ulkopuolelle, tulee sijaita vähintään 10 m etäisyydellä rantaviivasta, kerrosalaltaan 25 k-m2 suuremman saunarakennuksen, jonka saa sijoittaa rakennusalan ulkopuolelle
ja jonka pinta-ala saa olla korkeintaan 35 k-m2, tulee sijaita vähintään 25 m etäisyydellä
rantaviivasta. Lomarakennusten 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. Rakennusluvallisten rakennusten enimmäismäärä rakennuspaikkaa kohti
saa olla enintään 5 kpl. Venevajan koko saa olla enintään 40 m2, venevaja lasketaan rakennuspaikan kokonaiskerrosalaan. Rantaviivalla tarkoitetaan keskiveden mukaista rantaviivaa.
Rakennusten etäisyydet rannasta määritetään ensisijaisesti vähimmäismetrimäärillä rannasta lukien ja toissijaisesti rakennusalan rajauksilla.
Erillispientalojen korttelialue.
Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen erillispientalon, vierasmajan, sauna- ja
talousrakennuksia ja venevajan. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla korkeintaan
400 k-m2, asuinrakennuksen kerrosala saa olla korkeintaan 250 k-m2 ja vierasmajan
enintään 50 k-m2. Kerrosalaltaan enintään 25 k-m2 suuruisen saunan, jonka saa sijoittaa
rakennusalan ulkopuolelle, tulee sijaita vähintään 10 m etäisyydellä rantaviivasta,kerrosalaltaan 25 k-m2 suuremman saunarakennuksen, jonka saa sijoittaa rakennusalan ulkopuolelle
ja jonka pinta-ala on saa olla korkeintaan 35 k-m2, tulee sijaita vähintään 25 m etäisyydellä
rantaviivasta. Muut talousrakennukset ja vierasmaja tulee sijaita vähintään 30 m etäisyydellä
rantaviivasta. Asuinrakennuksen etäisyys rantaviivasta tulee olla vähintään 30 m tai jos
asuinrakennuksen pohjapinta-ala on suurempi kuin 150 m2, etäisyyden rantaviivasta tulee
olla vähintään 50 m ellei maasto-olosuhteet muuta edellytä. Rakennusluvallisten rakennusten enimmäismäärä rakennuspaikkaa kohti saa olla enintään 5 kpl. Venevajan koko saa
olla enintään 40 m2, venevaja lasketaan rakennuspaikan kokonais- kerrosalaan.
Rantaviivalla tarkoitetaan keskiveden mukaista rantaviivaa. Rakennusten etäisyydet
rannasta määritetään ensisijaisesti vähimmäismetrimäärillä rannasta lukien ja toissijaisesti
rakennusalan rajauksilla.

LV

Venevalkama.
Alue on tarkoitettu veneen pitoa varten tilalle 16-402-5-18. Alueelle saa rakentaa pienveneen
pitoa varten tarvittavia rakenteita ja laitteita. Alueelle ei saa rakentaa venevajaa.

M

Maa- ja metsätalousalue.
Metsänhoitotoimenpiteet tulee suorittaa ranta-alueilla rantamaisemalliset näkökohdat
huomioiden.

t

Ohjeellinen ajoneuvoille tarkoitettu alueen osa

p

Ohjeellinen polku LV-alueelle kulkua varten.

sm
sm-1, sm-2

Alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueen
kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on lain nojalla kielletty.
Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava Päijät-Hämeen
alueellisen vastuumuseon kanssa. lndeksinumero viittaa kaavaselostuksen kohdenumerointiin. Kohteen suoja-alueen ympärille 1RA tontilla N:o 1 on rakennettava 50 cm korkea
puinen suoja-aita.

YLEISET MÄÄRÄYKSET:
- Kaavassa esitettyjen rakennuspaikkojen lukumäärää ei saa ylittää.
- Kaava-alueelle rakennettavien rakennusten, rakenteiden ja laitureiden tulee olla
muodoltaan, materiaaliltaan ja väriltään luontoon ja ympäristöön soveltuvia.
- Rakennuspaikkojen rakentamattoman osan puusto on säilytettävä luonnonmukaisena
ja vain harventaminen on sallittu.
- Kaava-alueen vesihuollon osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevia
haja-asutusalueita koskevaa jätevesiasetusta (nykyinen 157/2017) sekä Asikkalan
kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä.
- Rakennusten alimman lattiatason korkeus tulee olla vähintään tasolla +80.46 m
(N2000)
- Hulevesien ja radonintorjunnan osalta tulee esittää erillissuunnitelmat
rakennuslupavaiheessa.
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Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto
Asikkala
Kunta
Täyttämispvm
Päijänne, Vedentausta, Kallioranta,
Kaavan nimi
Ristikallio ranta-asemakaava
Hyväksymispvm 27.4.2020
Ehdotuspvm 1.4.2020
Hyväksyjä KV
Vireilletulosta ilm. pvm 17.6.2019
Hyväksymispykälä 27
Kunnan kaavatunnus
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 6,2037
Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 6,2037
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]

Ranta-asemakaava
Rakennuspaikat [lkm] 1
Lomarakennuspaikat [lkm] 2

1.4.2020

Rantaviivan pituus [km] 0,465
Omarantaiset 1 Ei-omarantaiset
Omarantaiset 2 Ei-omarantaiset

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [km²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [km² +/-]

Yhteensä

6,2037

100

900

0,01

+6,2037

+900

A yhteensä

0,6884

11,1

400

0,06

+0,6884

+400

R yhteensä

1,3329

21,5

500

0.04

+1,3329

+500

L yhteensä

0,0047

0,1

Aluevaraukset

P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
+0,0047

E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä

4,1777

+4,1777

W yhteensä
Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [km²]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Yhteensä

Rakennussuojelu
Yhteensä

Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos
[lkm]

[k-m²]

[lkm +/-]

[k-m² +/-]

Kerrosalan muut. [km² +/-]

Alamerkinnät
Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [km²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [km² +/-]

Yhteensä

6,2037

100

900

0,01

+6,2037

+900

A yhteensä

0,6884

11,1

400

0,06

+0,6884

+400

AO

0,6884

400

0,06

+0,6884

+400

500

0.04

+1,3329

+500

500

0.04

+,3329

+500

Aluevaraukset

P yhteensä
Y yhteensä
C yhteensä
K yhteensä
T yhteensä
V yhteensä
R yhteensä

1,3329

RA

1,3329

L yhteensä

0,0047

LV

0,0047

21,5
0,1

+0,0047
0,0

+0,0047

E yhteensä
S yhteensä
M yhteensä

4,1777

M

4,1777

W yhteensä

67,3

+4,1777
+4,1777

