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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 

Asemakaavaselostus, joka koskee 8. päivänä toukokuuta 2018 päivättyä ja 28. 
kesäkuuta 2018 päivitettyä kaavakarttaa.  

Vireilletulo 

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on päätetty Asikkalan kunnanhallituksessa 
15.8.2016 § 163 ja siitä on kuulutettu 16.8.2016.  Kaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä kaavan vireilletulosta asti.  

Alueen kaavamuutoksen käynnistämisestä on ilmoitettu Päijät-Häme-lehdessä sekä 
kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla. 

Valmisteluvaiheen nähtävilläolo 

Asemakaavaluonnos on ollut luonnoksena nähtävillä 14.6. – 25.7.2017 välisenä aikana. 

Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen kaava-aluetta laajennettiin ottamalla kaavaan 
mukaan korttelialueen pohjoispuoleinen osa Anianpellontien yleisen tien alueesta 
(maantie 313). Kunnanhallitus hyväksyi kaava-alueen laajentamisen ja päivitetyn OAS:n 
2.10.2017. Kaava-alueen rajauksen muutoksesta ja päivitetystä OAS:sta tiedotettiin 
kuulutuksella 3.10.2017. Päivitetystä OAS:sta oli mahdollisuus antaa palautetta 
25.10.2017 mennessä. 

Ehdotusvaiheen nähtävilläolo 

Asemakaavaehdotus on ollut ehdotuksena nähtävillä 28.5. – 28.6.2018 välisenä aikana. 

Tarkistukset ehdotusvaiheen jälkeen 

Ehdotusvaiheen jälkeen kaava-aineistoa on muutettu ehdotusvaiheessa jätetyn 
muistutuksen mukaisesti. Kaava-aluetta on supistettu kaakkoiskulmasta korttelin 300 
tontin 5 osalta. K-korttelialueeksi osoitettu tontin osa säilyy muutoksen johdosta 
voimassa olevan kaavan mukaisesti puistoalueena.  

Kunnanvaltuuston hyväksyminen 

Asikkalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 6.8.2018 § 37.  

Kaavasta valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. 

Kaava on tullut lainvoimaiseksi 25.4.2019. 

Kaava-alueen sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Päijät-Hämeessä, Asikkalan kunnan Anianpellon kylässä. Alue 
rajautuu pohjoisessa Anianpellontien pohjoispuolen liikekortteliin, idässä Aleksintien 
rivitaloalueeseen sekä viheralueeseen, etelässä Lahdentiehen (VT 24) ja lännessä 
yksityisen maanomistajan tilaan. Suunnittelualueen laajuus on yhteensä n. 5,4 hehtaaria.  

Asemakaavassa muutos koskee Anianpellon kylän 401 korttelia 168, osaa kortteleista 
300, 165, 183, sekä puisto-, liikenne ja erityisalueita. 

Luonnosvaiheen ensimmäisen nähtävilläolon jälkeen kaava-aluetta päädyttiin 
laajentamaan koskemaan myös yleisen tien aluetta kaavamuutosalueen pohjoispuolella.  
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Suunnittelualueen rajaus opaskartalla. 

Kaavan nimi ja tarkoitus 

Asemakaavan nimi on Aleksintien asemakaavamuutos. 

Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkastella kaupallisten palveluiden sijoittumista 
alueelle. Samalla korttelin 168 TY-2 tontin käyttötarkoitusta ja rakennusoikeuden määrää 
tarkastellaan. Korttelialueisiin rajautuva osa Anianpellontien yleisentien alueesta on 
tarkoitus muuttaa katualueeksi. 
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1. TIIVISTELMÄ 

1.1 Kaavaprosessin vaiheet 

Vireilletulo KH 15.8.2016, § 163 

OAS:n nähtävilläolo 15.8.2016  

Luonnoksen nähtävilläolo 14.6.2017 – 25.7.2017 

Ehdotuksen nähtävilläolo 28.5.2018 – 28.6.2018 

Kaava hyväksytty KV 6.8.2018, § 37 

Kaava lainvoimainen 25.4.2019 

1.2 Asemakaavan sisältö 

Asemakaavan muutoksella laajennetaan Vääksyn kaupallista keskittymää Anianpellontien 
eteläpuolelle muutamalla voimassa olevan kaavan toteutumatta jäänyt teollisuustontti 
liikerakennusten korttelialueeksi ja laajentamalla nykyistä liikerakennusten korttelialuetta. 
Pääosa kaavoitettavasta alueesta osoitetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi 
tonttitehokkuudella e=0.45. Voimassa olevan kaavan erityisalue, lämpökeskuksen kortteli 
säilytetään. Lahdentien (VT24) ja rakentamiseen varattujen korttelialuiden välinen osa osoitetaan 
suojaviheralueeksi. Alueen liikennejärjestelyjä muutetaan kaavan yhteydessä tehdyn 
yleissuunnitelman mukaiseksi. Alueelle osoitetaan uusi katu Kartanotie, Aleksintien ja 
Anianpellontien risteysaluetta hieman muutetaan ja alueen pohjoispuolella oleva osa 
Anianpellontien yleisentien alueesta (maantie 313) muutetaan kaduksi. Maantien muuttuessa 
katualueeksi Mikkolantien risteyksen ympäristön kaavatilanne päivitetään vastaamaan 
toteutunutta maankäyttöä.  

1.3 Toteuttaminen 

Asemakaava voidaan toteuttaa heti, kun kaava on saanut lainvoiman. Toteuttaminen riippuu 
kunnan ja yksityisten maanomistajien toimista.  
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2. LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Vääksyn liikekeskustan alueella Anianpellontien ja Lahdentien välisellä 
alueella, Aleksintien alkupäässä. Alueella sijaitsee liikerakennus, metsittynyttä puistoaluetta, 
lämpölaitos ja erilaisia kevyen liikenteen yhteyksiä. Alue rajautuu itäpuolella olevaan 
rivitaloalueeseen ja länsipuolella olevaan yksityisen maanomistajan kiinteistöön. 

2.2 Luonnonympäristö 

2.2.1 Maisema 

Alue jää kahden tiealueen väliin. Korkeammalla sijaitsevalta valtatieltä 24 on suora näkymä 
suunnittelualueelle ja sen läpi kauemmaksi liikekeskustaan. Anianpellontieltä ja Vääksyn 
liikekeskustan reunasta alue avautuu suoraan horisonttinaan valtatie. Alueen maisemassa 
liikerakennuksen ja lämpölaitoksen lisäksi näkyy asfalttikenttä ja puistoaluetta sekä epämääräisiä 
kulkuväyliä. 

Ympäröivässä maisemassa näkyy Anianpellontie ja sen toisella puolella sijaitseva Vääksyn 
liikekeskusta sekä vieressä Mikkolan kartanon piharakennuksia ja liikerakennus. Itäpuolelle jää 
rivitaloasutus, jota kasvillisuus peittää maisemassa. 

 

 

Näkymä suunnittelualueelle Anianpellontien suunnasta. (Kuva: Asikkalan kunta) 

2.2.2 Maaperä 

Suunnittelualue on pääasiassa karkeaa hietaa (KHt) ja lounaisosassa on 
reunahiekkamuodostumaa (Hk) ja eteläosassa hieman hienoa hietaa (HHt) ja hiekkamoreenia 
(Mr). Alueen maaperän rakennettavuus on hyvä. Maanpinta kohoaa 96 metrin korkeuteen 
suunnittelualueen lounaisosassa ollen noin muutaman metrin ylempänä kuin pääosa 
suunnittelualueesta. Korkeuseroja on mahdollista tasata maanmuokkaustöillä maiseman 
huomattavasti muuttumatta asemakaavan toteutuessa. 
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Suunnittelualueen maaperä (Lähde: GTK).  

2.2.3 Vesistöt ja vesitalous 

Suunnittelualue sijaitsee vedenhankinnalle tärkeällä I-luokan pohjavesialueella, josta osa on 
pohjaveden muodostumisalueella. Pohjaveden virtaussuunta on koilliseen Päijänteelle päin. 
Alueen pintavedet kulkeutuvat maastonmuotoja pitkin alaville alueille. 

2.2.4 Luonnonsuojelu 

Alueella tai sen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita eikä muita arvokkaita luontokohteita. 

2.2.5 Kasvillisuus ja luontotyypit 

Asikkalan kunta kuuluu Etelä-Hämeen lehtokeskukseen ja eteläboreaaliseen 
metsäkasvillisuusvyöhykkeen osa-alueeseen eli Vuokkovyöhykkeeseen. 

Suunnittelualueella ei ole täysin luonnontilaisia alueita. Eteläosassa on tällä hetkellä 
luonnonomaista puistoaluetta, jossa on tehty harvennusta. 

2.3 Rakennettu ympäristö 

2.3.1 Väestön rakenne ja kehitys 

Asikkalan kunnassa on 8 234 asukasta (ennakkoväkiluku, maaliskuu 2018). Kaava-alueella ei 
sijaitse olemassa olevaa asutusta. Kaava-alueeseen rajoittuu asuttu kartanon pihapiiri 
liikerakennuksineen ja rivitaloalue.  

2.3.2 Yhdyskuntarakenne 

Suunnittelualue on ydinkeskustaa, jota ympäröi tiivis, rakennettu ympäristö. Alue on osa 
isompaa yhtenäistä liike- ja toimistorakentamisen aluetta, jonka ulkopuolella itään maankäyttö 
vaihtuu asumiseen. 

2.3.3 Taajamakuva 

Suunnittelualue on keskeisellä paikalla Vääksyn keskustaa. Valtatieltä näkee alueen läpi Vääksyn 
liikekeskustaan saakka. Alue on väljää ja osin vehreää, mutta epäyhtenäistä aluetta, jossa 
liikennejärjestelyt hallitsevat aluetta. 

2.3.4 Asuminen 

Suunnittelualueella ei ole asutusta. Suunnittelualueen itäpuolella on rivitaloasutusta ja 
länsipuolella kartanon alueet. 



4 

 

 

2.3.5 Palvelut 

Suurin osa Vääksyn kaupallisista ja julkisista palveluista löytyy 2,5 kilometrin säteeltä 
suunnittelualueesta. Suunnittelualueella on mm. leipomo, huonekaluliike ja 
hammaslääkäripalveluja. 

2.3.6 Työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Suunnittelualueella on yksi kiinteistö, jossa on erilaisia työpaikkoja ja liiketoimintaa. 

 

Suunnittelualueella sijaitseva liikerakennus. (Kuva: Asikkalan kunta) 

2.3.7 Virkistys 

Alueen eteläosa jatkuen kaakkoon on puistoaluetta, joka on nimetty Kärrypuistoksi.  

2.3.8 Liikenne 

Vääksyn keskustan läpi, kaava-alueen pohjoisosasta menee maantie 313, Anianpellontie. 
Nopeusrajoitus asemakaavoitettavan alueen kohdalla on 40 km/h. Liikennemäärä 
Anianpellontiellä on keskimäärin 5544 ajoneuvoa/vrk (v. 2015). Anianpellontien molemmin puolin 
on viherkaistalla erotetut kevyen liikenteen väylät.  

Kaavoitettava alue rajautuu valtatiehen 24 (Lahdentie). Nopeusrajoitus vaihtuu suunnittelualueen 
kohdalla siten, että alueesta itään se on 80 km/h ja alueesta länteen 60 km/h. Maastossa valtatie 
on huomattavasti suunnittelualuetta korkeammalla. Lahdentien liikennemäärä on keskimäärin 
7394 ajoneuvoa/vrk (v. 2015). 

Kevyen liikenteen reitti kulkee Kärrypuiston ja valtatien tiealueen läpi alueen eteläosassa ja 
kaartuu suunnittelualueelle. Aluetta ovat käyttäneet talvella myös moottorikelkkailijat, mutta 
virallisia kelkkauria alueella ei ole. 

Suunnittelualueen lounaispuolella on valtatien alittava jalankululle ja polkupyöräilylle varattu 
katu, jonka pohjoisosassa tonteilleajo on sallittu (pp, pp/t). Samoin korttelia 168 reunustaa 
lännestä ja etelästä jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jonka eteläosassa 
rakennuspaikalle ajo on sallittu (pp, pp/t). 

Anianpellontien ja Aleksintien risteyksestä johtaa suunnittelualueelle katu, joka voimassa 
olevassa asemakaavassa on rakennuskaavatietä (Kartanotie). Katua käyttävät lämpölaitoksen 
sekä viereisen kuivurirakennuksen huoltoajoneuvot, mutta pääasiassa se palvelee osana kevyen 
liikenteen verkostoa. 

2.3.9 Rakennettu kulttuuriympäristö 

2.3.9.1 Arvokkaat kulttuuriympäristöt ja muinaisjäännökset 

Alueen vieressä on tila, joka on paikallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä; Mikkolan kartano 
pihapiireineen. Mikkolan kartanoalueen rakennukset ovat myös rakennushistoriallisesti, 
historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaita sr-1 suojelukohteita. Nykyinen rakennusryhmä on 
alkanut muodostumaan vuodesta 1865 lähtien. 
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Muinaisjäännösrekisterin mukaan alueella ei ole muinaismuistoja. 

 

Mikkolan kartano pihapiireineen Vääksyn liikekeskustan eteläpuolella. 

2.3.10 Tekninen huolto 

Alueen läpi kulkee kunnallinen vesi- ja viemäriverkosto sekä kaukolämpöputki. 
Kaavamuutosalueella sijaitsee lämpölaitos, joka on otettu käyttöön v. 1991. Lämpökeskus toimii 
maakaasulla ja varapolttoaineena on kevyt polttoöljy. 

2.3.11 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Kaavamuutosalueen molemmin puolin sijaitsevat vilkasliikenteiset tiet, joista aiheutuu melua.  
Alueella tai lähialueella ei ole muita ympäristöhäiriöitä. 

Suunnittelualue sijaitsee vedenhankinnalle tärkeällä I-luokan pohjavesialueella, josta osa on 
pohjaveden muodostumisalueella. Alueelle on laadittu pohjaveden suojelusuunnitelma ja sen 
päivitys vuonna 2017. 

2.3.12 Sosiaalinen ympäristö 

Alueella on tällä hetkellä liiketoimintaa. Jalankulkijat ja pyöräilijät käyttävät aluetta läpikulkuun 
Lahdentien ja Vääksyn liikekeskustan välillä.  

2.3.13 Maanomistus 

Suurin osa suunnittelualueesta on kunnan ja kunnan omistaman Asikkalan Elinkeino Oy:n 
omistuksessa (tilat 6:521, 6:640, 6:639 ja osat tiloista 37:7, 6:709, 6:641). Yksityisessä 
omistuksessa ovat tilat tai osat tiloista 6:671, 6:614, 6:751, 6:738 ja 6:754, yleisen tien alueet 
(kiinteistöt 16-895-2-3 ja 16-401-6-709).  
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Kuva 2.11 Alueen maanomistus. Lilalla esitetty kunnan tai kunnan omistaman Asikkalan Elinkeino Oy:n 
omistamat tilat. (Lähde: Maanmittauslaitos, Asikkalan kunta) 

 

2.4 Suunnittelutilanne 

2.4.1 Maakuntakaava  

Alueella on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014. Maakuntakaava 2014 on tullut 
voimaan kuulutuksella 10.3.2017.  Maakuntahallitus määräsi 20.2.2017 Päijät-Hämeen 
maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaava 2014 
kumoaa voimaan tullessaan ympäristöministeriön 11.3.2008 vahvistaman Päijät-Hämeen 
maakuntakaavan 2006. 

Maakuntakaavassa 2014 koko suunnittelualue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C) ja se 
on luokiteltu kaupunkialueeksi, joka tarkoittaa Asikkalan taajama-aluetta (ka1, oranssi 
katkoviiva). Maakuntakaavassa 2014 keskustatoimintojen alue C on laajentunut itään päin. 
Suunnittelualueen vieressä valtatie 24 status on merkittävästi parannettava valtatie/kantatie 
(vt/kt). Vääksyn keskusta-alueen poikki kulkee myös viheryhteystarve. Alue on tärkeä 
vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (pv).  
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Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta. 

2.4.2 Yleiskaava  

Alueella on voimassa kunnanvaltuuston 16.12.2008 hyväksymä Vääksyn osayleiskaava. 
Osayleiskaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta (C). Alueelle kohdistuu tiivistämis- 
/eheyttämistarvetta. Alueen molemmin puolin kulkee linjaus kevyen liikenteen yhteystarpeesta. 
Alue on pohjavesialuetta (pv) ja se sijaitsee vedenottamon suojavyöhykkeellä (sv). 

 

Ote Vääksyn osayleiskaavasta.  

2.4.3 Voimassa oleva asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa yhteensä viisi eri asemakaavaa vuosilta 1974, 1982, 1991, 1996 
ja 2002. Ajantasakaavassa suunnittelualueen länsiosa on korttelin 168 osalta TY-2 –aluetta, jolle 
saa rakentaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia pien- tai käsiteollisuusrakennuksia ja asuntoja 
kiinteistöissä työskenteleviä varten. Kortteli 300 on liikerakennusten korttelialuetta (KL). 
Suunnittelualueen eteläosassa on puistoaluetta (VP) sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien 
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rakennusten ja laitosten alue (ET). Korttelissa 165 kaavamuutosalueella sijaitsee korttelin 
liikerakennuksia palvelevaa yleistä pysäköintialuetta (LP) sekä korttelin kaakkoiskulmassa 
kaistale liikerakennusten korttelialuetta (K). Korttelin 183 osalta kaavamuutosalueeseen kuuluu 
AKR-korttelin istutettavaa alueen osaa. Lisäksi kaava-alueella on yleistä tietä (LT) ja jalankululle 
ja polkupyöräilylle varattuja katuja (pp). 

 

Ote ajantasa-asemakaavasta. 

2.4.4 Rakennusjärjestys 

Asikkalan kunnan rakennusjärjestys on astunut voimaan 1.1.2012 (hyväksytty 
kunnanvaltuustossa 10.10.2011). 

2.4.5 Pohjakartta 

Pohjakartta on Asikkalan kunnan digitaalista kantakartta-aineistoa, joka on päivitetty vuonna 
2016. Pohjakartta täyttää Maankäyttö- ja rakennuslain 54 a §:n asettamat vaatimukset ja on 
ajan tasalla. 

2.4.6 Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat 

 Asikkalan ja Padasjoen pohjaveden suojelusuunnitelma (Ramboll, 2006. Päivitetty 2017.) 

 Vääksyn maankäytön kokonaissuunnitelma (Asikkalan kunta, 2017. Palautettu 
valmisteluun KV päätöksellä 22.5.2017 § 25.) 

2.4.7 Alueelle laadintavaiheessa tehdyt selvitykset 

Kaavan yhteydessä on tutkittu alueen liikennejärjestelyjä: 

 Anianpellontie – Aleksintie yleissuunnitelmavaihtoehdot (Ramboll, 2016) 

 Liikennetekninen selvitys ja ajouratarkastelut (Ramboll, 2018) 
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3. SUUNNITTELUN VAIHEET 

3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 

Asemakaavamuutoksen laatimiseen on ryhdytty kunnan aloitteesta. Asemakaavan tavoitteena on 
osoittaa uutta liikerakentamista Vääksyyn.  

3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 

Kaavamuutoksen vireilletulosta on päätetty kunnanhallituksessa 15.8.2016, 163 § ja siitä on 
tiedotettu kuulutuksella 16.8.2016. 

3.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

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

3.4 Asemakaavan tavoitteet 

3.4.1 Asemakaavan sisältövaatimukset (MRL § 54) 

Asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava 
huomioon siten kuin siitä edellä säädetään. 

Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja 
viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. 
Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa 
hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita 
lähivirkistykseen soveltuvia alueita. 

Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä 
heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla 
ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta 
rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai 
vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää. 

3.4.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan valtioneuvoston päätöksellä 
1.4.2018. VAT:eet on ryhmitelty asiasisällön perusteella seuraaviin kokonaisuuksiin: 

 Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

 Tehokas liikennejärjestelmä 

 Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

 Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat (ei koske kyseessä olevaa 
suunnittelualuetta) 

 Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

3.4.3 Kunnan asettamat tavoitteet 

Tavoitteena on lisätä kunnan liiketonttitarjontaa. Asemakaavamuutoksella on tarkoitus 
mahdollistaa Vääksyn kaupallisen keskittymän laajentuminen Anianpellontien eteläpuolelle. 
Samalla korttelin 168 TY-2 tontin käyttötarkoitusta ja rakennusoikeuden määrää tarkastellaan. 
Korttelialueisiin rajautuva osa Anianpellontien yleisen tien alueesta on tarkoitus muuttaa 
katualueeksi. 

3.4.4 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 

Voimassa olevassa maakuntakaavassa ja yleiskaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta, 
johon kohdistuu tiivistämis- ja eheyttämistarvetta. Voimassa olevassa asemakaavassa 
suunnittelualue on ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien pien- tai käsiteollisuusrakennusten 
korttelialuetta (TY-2) ja liikerakennusten korttelialuetta (KL). Maakuntakaava ja yleiskaavan 
sisältövaatimukset on otettava huomioon asemakaavaa laadittaessa. 
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3.4.5 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 

 Tavoitteena on tiivistää Vääksyn keskustan yhdyskuntarakennetta sekä liikerakentamista. 

 Kaavassa on otettava huomioon liikennejärjestelyjen toimivuus. 

 Suunnittelualue sijoittuu osittain tärkeälle pohjavesialueelle. Kaavatyön tavoitteena on, 
ettei alueen rakentaminen ja toteutuksen jälkeinen toiminta aiheuta vaaraa ja haittaa 
pohjaveden laadulle eikä sen määrälle.  

 Kaavassa otetaan huomioon alueella sijaitseva Tunnelisuun lämpökeskus ja tutkitaan 
mahdollisuutta liittyä kaukolämpöön. 

3.4.6 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Yksityisessä omistuksessa olevalle tontille voi nykyisen kaavan mukaan rakentaa 
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia pien- tai käsiteollisuusrakennuksia sekä asuntoja 
kiinteistöissä työskenteleviä varten. Alueen käyttötarkoitusta ja rakennusoikeutta on tarkoitus 
tarkistaa vastaamaan tämän päivän tarpeita ja ympäröiviä alueita. 

Kaavamuutoksella turvataan suunnittelualueen läpi kulkeva kulkuyhteys tilan 6:614 
kuivurirakennukselle. 

Viranomaisten lausuntojen perusteella alueen hulevesistä ja kaukolämpöön liittymisestä on 
tarpeen määrätä kaavalla. Lisäksi kaavalla tulee ohjata alueen sopeutumista maisemaan. 

3.5 Valmisteluvaiheen palaute 

3.5.1 Saatu palaute 

Luonnosvaiheessa lausuntonsa antoivat Hämeen ELY-keskus (sisältäen Uudenmaan ELY-
keskuksen liikenneosuuden), Lahden kaupunginmuseo/Päijät-Hämeen maakuntamuseo 
(tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksikkö: rakennuskulttuuri ja arkeologia), Asikkalan 
ympäristölautakunta, Asikkalan tekninen lautakunta, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos ja Lahti Energia Oy.  

Mielipiteensä kaavaluonnoksesta antoivat Asunto Oy Markkinalehdon edustajat. 

Annetun palautteen kooste ja vastineet on esitetty selostuksen liitteessä 2. Alkuperäiset 
lausunnot ja mielipiteet ovat liitteenä 4. 

3.5.2 Valmisteluvaiheen lausuntojen ja mielipiteiden huomioon ottaminen ja niiden perusteella tehdyt 

muutokset ja tarkennukset  

Merkittävin muutos kaavaan luonnoksen nähtävilläolon jälkeen tehtiin ELY:n lausunnon 
perusteella, kun kaava-aluetta laajennettiin siten, että korttelialueen pohjoispuoleinen osa 
Anianpellontien yleisentien alueesta (maantie 313) otettiin mukaan kaava-alueeseen, jolloin 
maantien liittymät ja maantien käyttötarkoitus voitiin käsitellä asemakaavassa. Kaava-alueen 
laajentamisen vuoksi kaavaluonnosta ei asetettu uudestaan nähtäville, vaan kaava-alueen 
laajentamisesta ja sen aiheuttamasta maankäytön muutoksesta kerrottiin päivitetyssä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Kaava-alueen laajentamisesta ja päivitetystä OAS:sta 
päätettiin kunnanhallituksessa 2.10.2017 ja siitä tiedotettiin kuulutuksella paikallislehdessä ja 
kunnan Internet-sivuilla.  

Kaavakarttaan on kaavan valmisteluvaiheen nähtävilläolon jälkeen tehty seuraavat muutokset: 

 Korttelialueiden 300 ja 168 pohjoispuoleinen osa Anianpellontiestä otettiin mukaan kaava-
alueeseen ja osoitettiin katualueeksi. 

 Anianpellontien varren yleisen tien alue muutettiin suojaviheralueeksi (EV). 

 Kiinteistölle 16-401-24-0 (korttelin 300 AR-tontti) kuuluva maakaistale jätettiin pois 
kaava-alueelta. 

 Lisätty yleisiin määräyksiin määräykset 

- hulevesien käsittelystä,  
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- kiinteistöjen liittämisestä vähäpäästöiseen lämmitysjärjestelmään, 

- huoltoliikenteen reittien ja ilmanvaihtokonehuoneiden rakentamisen laadusta ja  

- määräys, jonka mukaan rakentamatta jäävät alueen osat tulee istuttaa. 

 VL-alueet kärrypuiston osalta muutettu suojaviheralueeksi (EV) ja lisätty VL-1-alue 
korttelin 300 rivitalotonttia vasten sen etelärajalle. VL-1 alueen määräys edellyttää alueen 
säilyttämistä puustoisena ja istutettuna. 

 Osoitettu huoltoajoa palveleva ajoyhteys lämpölaitoksen EV-1-alueelle. 

 Lisätty maanalaista johtoa varatut alueen osat, joiden päälle ei ole sallittua rakentaa 
(vesi- ja viemäriverkosto, kaukolämpö). 

3.6 Ehdotusvaiheen palaute 

3.6.1 Saatu palaute 

Ehdotusvaiheessa lausuntonsa antoi Asikkalan kunnan ympäristölautakunta ja tekninen 
lautakunta, Hämeen ELY-keskus, Lahden kaupunginmuseo/Päijät-Hämeen maakuntamuseo ja 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. 

Muistutuksen teki Asunto Oy Markkinalehto. 

Annetun palautteen kooste ja vastineet on esitetty selostuksen liitteessä 3. Alkuperäiset 
lausunnot ja muistutukset ovat liitteenä 4. 

3.6.2 Ehdotusvaiheen lausuntojen ja mielipiteiden huomioon ottaminen ja niiden perusteella tehdyt 

muutokset ja tarkennukset 

Ehdotusvaiheen jälkeen aineistoa muutettiin korttelin 300 tontin 5 osalta Asunto Oy 
Markkinalehdon muistutuksen pohjalta. Asikkalan Elinkeino Oy:n omistamaa tonttia supistettiin 
kaakkoiskulmasta siten, että ehdotusvaiheessa K-korttelialueeksi osoitettu tontin osa säilyy 
muutoksen johdosta voimassa olevan kaavan ja nykytilanteen mukaisesti puistoalueena. Kaava-
alue supistuu muutoksen johdosta noin 0,2 ha. Kaavaehdotusta ei aseteta uudelleen nähtäville, 
vaan muutoksen alaisen kiinteistön omistajaa ja naapuria kuultiin erikseen. 

Muilta osin lausunnoissa ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksen osalta. 
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4. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

4.1 Kaavan rakenne 

4.1.1 Mitoitus 

Kaavamuutosalueen koko on noin 5,2 ha. Alueelle muodostuu kaksi liike- ja toimistorakennusten 
korttelialuetta (K), joista korttelissa 168 on yksi tontti ja korttelissa 300 kolme tonttia. Tonttijako 
osoitetaan ohjeellisena siten, että tonttien koko vaihtelee välillä n. 4230 m²… 8820 m². 
Molempien kortteleiden suurimpana sallittuna kerroslukuna on II ja tonttitehokkuuslukuna 
e=0.45. Rakennusoikeutta K-kortteille muodostuu yhteensä 11283 m². Lisäksi lämpölaitokselle 
on osoitettu 250 k-m² rakennusoikeutta. 

Korttelialueiden ja Lahdentien välinen alue on suojaviheraluetta ja alueen pohjoispuolella oleva 
osa Anianpellontiestä katua. 

4.1.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Kaavalla pyritään saamaan lisää liiketoiminnan alueita tiivistämällä keskustaa.  Alue on 
keskeisellä paikalla, joten kaavalla pyritään edesauttamaan viihtyisän ja elinvoimaisemman 
ympäristön muodostumista. Kaavassa on annettu määräyksiä uusien rakennuksien 
toteuttamisesta mm. julkisivujen suhteen. Lisäksi kaavan yleismääräyksillä ohjataan hulevesien 
käsittelyä ja edellytetään pohjavesialueen sekä radonin huomioimisesta. 

4.2 Aluevaraukset 

4.2.1 Korttelialueet 

 

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. 

Kortteli 168 ja osa korttelista 300 muodostavat liike- ja toimistorakennusten korttelialueet. 
Näissä kortteleissa rakennustehokkuus on e=0,45, joka vastaa n. 1900-3970 k-m2 
rakennusoikeutta / tontti. Tonttien rajat ovat ohjeelliset ja niille rajatut sitovat 
rakentamisalat/rakentamisen alueet ovat laajoja. Rakentamistavasta ja julkisivujen 
jaksotuksesta määrätään yleismääräyksissä. Alueiden pinta-ala on yhteensä n. 2,5 ha. 
Suurimpana sallittuna kerroslukuna on osoitettu II. 

Liikenneyhteys kortteliin 168 on osoitettu Kartanotien kautta. Kortteliin 300 liikenne on 
osoitettu Kartanontien tai Aleksintien kautta. Anianpellontieltä ei sallita liittymien 
rakentamista. 

 

Kerrostalojen tai rivitalojen tai muiden kytkettyjen 
asuinrakennusten korttelialue, jossa 

- julkisivupinnat on jäsenneltävä vähintään 2 m julkisivupinnasta 
erottuvilla sisään- tai ulosvedoilla tai porrastuksella siten, että yhtenäisen 
suoran julkisivupinnan pituus on enintään 30 m. 

- maanpäällistä kellaria ei saa rakentaa 

- ensimmäisen kerroksen asunnoista on oltava välitön yhteys maanpinnan 
tasoon. 

Korttelin 183 Mikkolantien ja Anianpellontien kulmaan jäävä istutettava alueen osa on AKR-
korttelialuetta. Korttelin kulma on voimassa olevassa asemakaavassa (Lehtola, kv 
27.8.1996, § 89) istutettavaa alueen osaa. Kaavamuutoksessa korttelin 183 puoli 
risteysalueesta päivitetään vastaamaan toteutunutta maankäyttöä ja olemassaolevaa 
kiinteistöjaotusta noudattaen. 
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Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 
alue. 

Lämpökeskusrakennelmien alue on pidettävä aidattuna. 

Korttelin 300 tontti 7 muodostaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja 
laitosten alueen. Alueella toimii lämpölaitos. Korttelialueen rakentamisoikeus on 250 k-m2.  
Alueen pinta-ala on n. 0,24 ha. Kulkuyhteys alueelle on Kartanontien ja siitä lähtevän 
kevyenliikenteen yhteyden (pp/t) kautta. 

Korttelialueelle on osoitettu ajoyhteys, jota voidaan hyödyntää huoltoajoon. 

4.2.2 Muut alueet 

 

Yleinen pysäköintialue. 

 

Suojaviheralue. 

Valtatien varressa oleva alue on osoitettu suojaviheralueeksi. Se on tarkoitettu yleiseen 
käyttöön. Myös nykyisen yleisen tien alueeseen kuuluva viheralue Aleksintien risteysalueen 
itäpuolella on osoitettu EV-alueeksi. 

4.2.2.1 Liikennealueet 

Kaava-alueella on kaksi katua Aleksintie ja Kartanotie, joilta liitytään tonteille. Kortteliin 
rajautuva osa Anianpellontiestä on kaavassa muutettu kaduksi. Lisäksi kaavaan on otettu 
mukaan osa Mikkolantien ja Rusthollintien katujen risteysalueista, jotta katualueeksi 
muuttamisen kaavalliset ristiriidat tulee ratkaistua. Anianpellontieltä ei sallita suoria liittymiä 
kummankaan puolen korttelialueille. Katualueita on yhteensä n. 1,62 ha. Kevyen liikenteen väyliä 
0,1 ha. Korttelin 300 tontille 5 kuljetaan tonttien 1 ja 6 sisäisen ajoyhteyden kautta, joka on 
kaavassa osoitettu ohjeellisena. Tilan 6:614 Kuivurinmäki suojaviheralueen (EV) läpi kulkee 
ohjeellinen ajoyhteys tilan kuivurirakennukselle. Suojaviheralueella valtatien laidassa kulkee 
ohjeellinen kulkuyhteys. 

4.2.3 Yleiset määräykset 

Koko kaava-aluetta koskevat seuraavat määräykset: 

 Liike- ja toimistorakennusten korttelialueilla rakennusten julkisivut tulee toteuttaa 
laadukkaasti yhtenäistä rakennustapaa noudattaen. 

 Julkisivuja on jaksotettava aukotuksin ja/tai materiaali/värivaihteluilla ja/tai sisään-
/ulosvedoilla. Pitkiä yhtenäisiä umpinaisia seinäosia ei sallita. 

 Julkisivupinnoiltaan rakennusten tulee olla vaalean harmaita, tiilenpunaisia tai 
punaruskeita. Kirkkaanvalkoista pääväritystä ei sallita. 

 Autopaikkoja on varattava liike- ja toimistohuoneistoille vähintään 1 ap / 60 k-m2. 

 Asemakaava-alue on tärkeällä I-luokanpohjavesialueella. Alueella ei saa toteuttaa 
pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia rakentamistoimenpiteitä tai toimintoja. 

 Alueella tapahtuvaa rakentamista ja muita toimintoja rajoittaa pohjaveden pilaamiskielto 
(YSL 17 §) ja ohjaa vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus (VL 3:2 §). Pohjaveden 
laatuun ja määrään vaikuttavista toiminnoista on tarvittaessa pyydettävä alueellisen ELY-
keskuksen lausunto.  

 Pohjaveden pinnan yläpuolelle tulee jättää riittävä, vähintään kahden metrin korkuinen 
suojakerros. Jätevesien imeyttäminen tai muu päästäminen maaperään on kielletty. 
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 Pohjaveden laatu ei saa vaarantua alueella tehtävien rakennus- ja kaivuutöiden 
seurauksena. Puhtaat hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttää pohjaveden muodostumisen 
turvaamiseksi. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää hulevesien hallintasuunnitelma. 

 Rakennuslupaa haettaessa on selvitettävä, ettei radonista aiheudu terveydellistä haittaa. 
Rakennuslupahakemukseen tulee liittää selvitys varautumisesta radon-haitan torjuntaan. 

 Liiketilojen ympäristöhäiriötä aiheuttavat toiminnot, kuten huoltoliikenne ja 
ilmanvaihtokonehuoneet, tulee suunnitella siten, ettei niistä aiheudu merkittävää haittaa 
lähialueen asumiselle. 

 Korttelialueiden rakentamatta jäävät tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä, autojen tai 
pyörien pysäköintiin on istutettava. 

4.3 Kaavan vaikutukset 

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

4.3.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 

Suunnittelualue tiivistää keskusta-aluetta samalla jäsentäen aluetta ja ympäröivää 
rakennuskantaa. Liikerakentamisen alue laajenee muodostaen aiempaa yhtenäisemmän 
kokonaisuuden. Kaavassa osoitetut liikennejärjestelyt selkeyttävät kokonaisuutta. Kaavan 
toteutumisella ei ole merkittäviä vaikutuksia alueella jo oleviin rakennuksiin (lämpölaitos ja 
liikerakennuskiinteistö). 

Asemakaava on voimassa olevien maakuntakaavan ja yleiskaavan mukainen. 

4.3.2 Palveluihin 

Vääksyn palvelut lisääntyvät ja monipuolistuvat. Kaavan toteutuminen ei edellytä uusien 
palvelujen järjestämistä. 

4.3.3 Työpaikkoihin ja elinkeinotoimintaan 

Työpaikkojen ja yrittäjien määrä lisääntyy. 

4.3.4 Vaikutukset virkistykseen 

Kärrypuiston virkistykseen soveltuva pinta-ala pienenee ja sen käyttötarkoitus muutetaan 
suojaviheralueeksi, mutta kaavamuutosalueen ulkopuolella puisto säilyy entisellään. 
Virkistysalueiden käyttöön ei ole vaikutuksia. Kevyen liikenteen yhteys säilyy edelleen alueen 
reunaa pitkin Kärrypuistoon. 

4.3.5 Vaikutukset liikenteeseen 

Kaava-alueella sijaitseva osa Anianpellontiestä on muutettu yleisen tien alueesta katualueeksi. 
Mikkolantien risteysalueen liikennejärjestelyt on kaavassa muutettu vastaamaan toteutunutta 
tilannetta ja kiinteistörajoja. Liikerakennusten korttelialueiden rakennuttua liikenne alueella 
lisääntyy jonkin verran. 

Nykyiset jäsentymättömät liikenneratkaisut selkeytyvät. Kevyen liikenteen läpikulku sekä 
huoltoajo lämpölaitokselle sekä naapurikiinteistölle säilyvät. Liittymä Aleksintielle säilyy 
nykyisellä paikallaan. Voimassa olevassa asemakaavassa osoitetun Kartanotien käyttö on jäänyt 
epämääräiseksi. Edellinen Kartanotien sijainti poistuu kaavamuutoksen myötä ja sille osoitetaan 
uusi linjaus, jonka kautta liitytään Anianpellontielle. 

Moottorikelkkailijat ovat käyttäneet aluetta läpikulkuun. Moottorikelkkailijoille ei ole osoitettu 
aiemmin virallista läpikulkua alueella. Myöskään jatkossa moottorikelkalla liikkuminen alueella ei 
ole mahdollista vilkkaan liiketoiminnan, auto- ja kevyen liikenteen keskellä. 

4.3.6 Vaikutukset taajamakuvaan ja maisemaan 

Anianpellontien varteen tulee liikerakennuksia, jotka elävöittävät keskustaa ja rajaavat 
kylänraittia. Alueesta tulee jäsentyneempi ja kasvillisuus tulee siistiytymään. 
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4.3.7 Vaikutukset kulttuurimaisemaan ja muinaismuistoihin 

Kaavan mahdollistamalla rakentamisella ei ole merkittävää heikentävää vaikutusta Mikkolan 
kartanon pihapiirin kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Voimassa oleva kaava mahdollistaa 
teollisuusrakentamisen korttelille 168. Kaavamuutoksella alueelle osoitetaan liikerakentamista. 
Pihapiirin ja kaavamuutosalueen väliin jää rakentamista ja runsaasti suojaavaa ja rajaavaa 
kasvillisuutta. 

Kaavoitettavalla alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole tiedossa olevia 
muinaisjäännöksiä. 

4.3.8 Vaikutukset tekniseen huoltoon 

Kaava-alueella sijaitsee jo vesi- ja jätevesiverkosto sekä kaukolämpöverkosto, johon uudet tontit 
ovat helposti liitettävissä. 

Alueella kulkevat kunnallistekniset yhteydet on osoitettu kaavassa johtoalueina, eikä niiden 
päälle saa rakentaa. 

4.3.9 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 

Asemakaavan toteutumisella ei ole vaikutuksia ympäristönsuojeluun eikä kaavan arvioida 
lisäävän ympäristöhäiriötä. Aluetta molemmin puolin kulkevat suhteellisen vilkasliikenteiset 
tiet/kadut aiheuttavat melua. Kaavan toteutumisen myötä lisääntyvä liikenne ei lisää liikenteen 
melua merkittävästi. 

4.3.10 Sosiaaliseen ympäristöön 

Alueen sosiaalinen ympäristö laajenee ja alueen toiminnallisuus lisääntyy. Ympäröivän alueen ja 
suunnittelualueen toiminta tukevat toisiaan. 

4.3.11 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 

Alue muuttuu rakennetuksi. Koska alueella ei ole luontoarvoja, ei kaavalla voi katsoa olevan 
merkittäviä vaikutuksia luontoon ja luonnonympäristöön.  

4.3.12 Vesistöihin ja vesitalouteen 

Kaavamääräyksissä on esitetty pohjavesialueen huomioiminen seuraavanlaisilla määräyksillä:  

 Pohjaveden pinnan yläpuolelle tulee jättää riittävä, vähintään kahden metrin korkuinen 
suojakerros. 

 Jätevesien imeyttäminen tai muu päästäminen maaperään on kielletty. Alueella ei saa 
toteuttaa pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia rakentamistoimenpiteitä tai 
toimintoja. 

Kaavan mahdollistamalla rakentamisella ei ole vaikutuksia vesistöihin ja vesitalouteen. 

Rakennusluvan yhteydessä esitettävä hulevesien hallintasuunnitelma turvaa pohjaveden 
muodostumista. 

4.3.13 Taloudelliset vaikutukset 

Kunta investoi alueen katujen, liittymien ja kunnallistekniikan rakentamiseen.  

Uusien yritysten saaminen alueelle vaikuttaa positiivisesti Asikkalan kunnan talouteen. 
Työpaikkojen määrä Asikkalassa lisääntyy. 

4.3.14 Vaikutukset liikenneturvallisuuteen, jalankulkuun ja pyöräilyyn 

Alue tukeutuu olemassa olevaan tiestöön ja uusiin rakennettaviin katu- ja kevyen liikenteen 
verkostoon.  

Liikenneturvallisuus taataan uusilla liittymäratkaisuilla, ja uusilla kevyen liikenteen järjestelyillä. 
Anianpellontien varteen on osoitettu liittymäkiellot kohtiin, joista ei ole tarkoituksenmukaista 
järjestää ajoneuvoliittymiä. 
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4.3.15 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja terveyteen 

Ei vaikutusta. Melun ohjearvona liike- ja toimistohuoneilla on 45 dB. Vaikka maantie- ja 
valtatiemelu olisi 70 dB, normaalilla seinärakenteella alitetaan ohjearvoinen liike- ja 
toimistohuoneiden meluarvo (45 dB).  

4.4 Kaavamerkinnät ja määräykset 

Kaavamerkinnät ja –määräykset on esitetty kaavakartan yhteydessä. 

4.5 Nimistö 

Alueelle osoitettu uusi katu nimetään Kartanotieksi.  
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5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

5.1 Toteuttaminen ja ajoitus 

Kaava on toteuttamiskelpoinen sen saatua lainvoiman.  

5.2 Toteutuksen seuranta 

Kaavan toteuttamista ohjataan tarvittavien lupien kautta. Toteuttamista ohjaa ja valvoo 
Asikkalan kunnan rakennusvalvonta. Toimintaa ohjataan ja valvotaan tarvittaessa 
ympäristöluvituksella. 
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