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1.

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
1.1 Tunnistetiedot
Asemakaavalla muodostuu Vesivehmaan kylän 421 ja Muikkulan kylän 410 kortteli 5 sekä katu- ja
erityisalueet.
1.2 Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue
sijaitsee
Päijät-Hämeessä,
Asikkalan
kunnan
Vesivehmaan
kylässä.
Suunnittelualueen laajuus on noin 7,8 hehtaaria. Alue rajoittuu pohjoisessa peltoon, idässä
Vuorentiehen ja sen varrella oleviin kiinteistöihin, etelässä Joenkulmantiehen sekä lännessä
Lahdentiehen (vt. 24) ja Myllyojaan (kuva 1).
Asemakaava koskee Vesivehmaan kylän 421 tiloja 12:98, 12:96, 15:75, 12:70, 12:76, 12:59,
12:86 sekä Muikkulan kylän 410 tiloja 4:16 ja 4:34.

Kuva 1-1 Suunnittelualueen rajaus peruskartalla (Maanmittauslaitos)

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus
Metsä-Aakalan
teollisuusalueen
asemakaavan
tavoitteena
on
lisätä
teollisuusja
toimitilarakentamisen mahdollistavia alueita Asikkalassa. Uudella teollisuusrakentamisella
tavoitellaan alueelle ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia pienteollisuustoimijoita, konepaja- ja
rakennusalayrittäjiä. Tarkoitus on myös tarkastella yleiskaavan mukaisen huoltoasema-alueen
toiminta asemakaavatasolla: Asemakaavalla osoitetaan tontti liikenneasematoimintaan, joka
mahdollistaa polttoaineen myynnin, huoltopalvelut, ravintolatoiminnan ja huoltamotoimintaan
liittyvän vähäisen elintarvike- sekä erikoistavaran myynnin. Samalla suunnitellaan alueen sisäiset
liikennejärjestelyt.
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1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
Selostukseen kuuluu kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen.
LIITE
LIITE
LIITE
LIITE
LIITE
LIITE
LIITE
LIITE
LIITE
LIITE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 9.10.2018 (päivitetty 14.5.2019)
Viranomaisneuvottelun muistio, 19.11.2019
Valtatien 24 melun putkimalli
Rakennettavuusselvitys
Pohjavesiselvitys
Liikenneselvitys
Hulevesiselvitys
Vastineraportti luonnosvaiheen palautteesta
Vastineraportti ehdotusvaiheen palautteesta
Asemakaavan seurantalomake

1.5





















Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja
lähdemateriaalista
Asikkalan kulttuuriympäristöohjelma, Annu Tulonen, Ympäristöministeriö, 1998
Rakennusinventointi, Teija Ahola, Hämeen ympäristökeskuksen moniste 108/2006
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt RKY, Museovirasto, 2009, internet
Rakennettu kulttuuriympäristö, Museovirasto, 1993
Päijät-Hämeen maisemaselvitys, Aarrevaara ym., Lahti, 2006
Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, Päijät-Hämeen liitto, 2006
Asikkalan ja Padasjoen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Terhi Moilanen, Hämeen
ympäristökeskus, 2004
Vesivehmaan osayleiskaavamateriaali
Melualueiden priorisointi, Hämeen tiepiiri 30.7.2003, liite 30
Liikennemääräkartat, Liikennevirasto
Päijät-Hämeen maakuntakaavan asiakirjat ja selvitykset, mm:
 Maakuntakaavakartta
 Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö
 Päijät-Hämeen maakunnalliset maisema-alueet
 Kaupan palveluverkkoselvitys
 Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset (Päijät-Hämeen liitto, 2008.)
Ympäristöhallinnon Hertta-järjestelmän tiedot
Arvokkaat maisema-alueet; maisema-aluetyöryhmän mietintö II, Ympäristöministeriö, 1992
Kurhila ja Hillilä, maisemasta ja rakentamisesta, 1997
Alueen vesihuollon yleissuunnitelma, 2009
Pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys Vesivehmaankankaan alueella, Geologian
tutkimuskeskus, 2011
Työllisyyskatsaus, Häme, ELY, 2017
Valtatien 24 parantaminen välillä Soltti - Vesivehmaa, Lahti, Hollola ja Asikkala, Tiehallinto, 2008
Vedenantoisuusselvitys Vesivehmaan Kolunkulmalla, Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 1999

1.6 Kaavatyön aikana laaditut erillisselvitykset
 Melun putkimalli. A. Ruhanen, Ramboll Finland Oy, 2019.
 Hulevesiselvitys asemakaavaa varten. R. Snellman, M. Valtanen, Ramboll Finland Oy, 2020.
 Liikenneselvitys, E. Tamminen. J. Räsänen, A. Vaittinen, Ramboll Finland Oy, 2020.
 HCT-ajouratarkastelu. A. Turunen, Ramboll Finland Oy, 2020.
 Rakennettavuusselvitys. L. Sallinen, Ramboll Finland Oy, 2019.
 Pohjavesiselvitys. J. Järvinen, Ramboll Finland Oy, 2019.
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Maisema- ja luontoselvitykset ovat osana kaavaselostusta.
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2.

TIIVISTELMÄ
2.1
2.1.1

Kaavaprosessin vaiheet
Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asikkalan kunta on tehnyt aloitteen Metsä-Aakalan teollisuusalueen asemakaavan laatimiseksi.
Suunnittelualue on
otettu mukaan
kaavoitusohjelmaan Kaavoituskatsauksessa 2013,
kaavoitusohjelmassa 2014-2018 kohtaan muu asemakaavoitus. Kunnanhallitus on 15.10.2018, 215
§ hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettanut sen nähtäville koko hankkeen
ajaksi ja päättänyt asettaa hankkeen vireille.
2.1.2

Kaavaluonnos

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2019 § 154 hyväksyä luonnosvaiheen asiakirjat ja
asettaa ne MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville. Kaava oli nähtävillä 1.7.2019 ja
12.8.2019 välisen ajan.
2.1.3

Kaavaehdotus

Kaavoitusjaosto käsitteli kaavaa kokouksessaan 20.5.2020 § 6 ja päätti esittää kunnanhallitukselle,
että kunnanhallitus hyväksyy ehdotusvaiheen asiakirjat ja asettaa ne MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n
mukaisesti nähtäville. Päätösesitys hyväksyttiin. Kaava oli nähtävillä 10.6.2020 ja 10.7.2020
välisen ajan.
Vireilletulo

15.10.2018 § 215

OAS:n nähtävilläolo

15.10.2018 

Luonnoksen nähtävilläolo

1.7.2019 - 12.8.2019

Ehdotuksen nähtävilläolo

10.6.2020 - 10.7.2020

2.2 Asemakaavan sisältö
Asemakaavalla muodostetaan suunnittelualueelle teollisuus- ja työpaikkatontteja kunnan
omistamalle alueelle ja todennetaan olemassa olevat pientalotontit sekä liike- ja
huoltamorakennusten korttelialue. Samalla tutkitaan suunnittelualueen sisäiset liikennejärjestelyt.
2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman.
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3.

LÄHTÖKOHDAT
3.1 Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijaitsee Asikkalan kunnassa Lahdentien (valtatie 24) itäpuolella Vesivehmaan
kylässä. Suunnittelualue koostuu pääosin viljellystä peltoalueesta. Eteläosa on rakennettua
taajama-aluetta, jossa sijaitsee toiminnassa oleva huoltoasema pihapiireineen sekä kaksi
pientalotonttia. Kaava-alueen itäosaa reunustaa Vuorentien varrella olevat pientalokiinteistöt.
Alueen eteläosassa kulkee Joenkulmantien yksityistie.
3.2
3.2.1

Luonnonympäristö
Maa- ja kallioperä

Suunnittelualue on GTK:n aineiston mukaan maaperältään pääosin hiesua ja savea (kuva 3-1).
Alueen itäpuolella maaperä vaihettuu maaston noustessa hiekaksi. Alueelle tehdyn
maaperäselvityksen ja pohjatutkimuksen mukaan alueen ensimmäisenä maakerroksena on ohut
0,3-0,5 m paksu humuskerros (Rakennettavuusselvitys, Ramboll Finland Oy, 2019).
Humuskerroksen jälkeen on savesta/siltistä koostunut kuivakuorikerros, joka on paksuudeltaan
noin 1-2 m. Näiden kerrosten alapuolella pohjamaa on löyhää silttiä tai pehmeää/sitkeää savea
pääosin yli 15m kairausten lopetussyvyyteen saakka. Alueen itäreunalla havaittiin muista
tutkimuspisteistä poiketen löyhää moreenikerroksen pintaa noin 13 m syvyydestä 15 m syvyydellä.
Maaperätutkimuksista on pääteltävissä, että tiivis pohjamoreeni kerros todennäköisesti laskee
alueella idästä lännen suuntaan.
Alueen maanpinnan korkeudet vaihtelevat noin välillä +85 – 89 m mpy ja GTK:n
rakenneselvityksen mukaan kallionpinta on suunnittelualueella noin tasolla +40 – 60 m mpy.
Kallionpinta nousee kohti pohjavesialuetta ja laskee länteen.
Rakennettavuusselvitys on kaavaselostuksen liitteenä ja siinä on annettu erikseen ohjeita
rakennusten perustustavoista eri rakennettavuusalueilla.

Kuva 3-1 Ote maaperäkartasta (GTK)
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3.2.2

Vesistöt, pohja- ja pintavedet

Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee Vuoren pohjavesialue (0401622, 2-luokka), jonka
varsinainen pohjaveden muodostumisalue ulottuu osittain suunnittelualueelle. Pohjavesialue
soveltuu antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella vedenhankintaan, mutta sille ei ole
osoitettu käyttöä vedenhankinnassa. Vuoren pohjavesialue on pitkittäisharju, joka sijaitsee lähes
pohjois-eteläsuuntaisessa kallioperän murroslaaksossa. Pohjavesialueen (kuva 3) kokonaispintaala on 0,3
km2 ja muodostumisalue 0,16 km2. Pohjavettä muodostuu arviolta 100 m3
vuorokaudessa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laskenut Vuoren pohjavesialueen
luokitusta vuonna 2018 luokasta I luokkaan 2. Pohjavesialue soveltuu yhteisvedenhankintaan,
mutta sille ei toistaiseksi ole osoitettu käyttöä yhdyskuntien, haja-asutuksen tai muussa
vedenhankinnassa.
Suunnittelualueelle on tehty pohjavesiselvitys (Ramboll Finland Oy, 2019), jonka yhteydessä
alueelle on asennettu pohjaveden havaintoputki ja mitattu pohjavesipintoja läheisistä
yksityiskaivoista. Selvityksen perusteella pohjavesi on suunnittelualueella paineellista. Pohjaveden
painetaso on noin 2,9 metrin syvyydellä maanpinnasta eli tasolla +83,45 m mpy. Varsinainen
pohjavedellä kyllästynyt pohjavesikerros sijaitsee savi- ja silttikerrosten alapuolella noin 15 metrin
syvyydellä, arviolta tason +71,36 m mpy alapuolella. Muodostuma kerää pohjavettä kaava-alueen
suunnasta huonosti vettä johtavan kerroksen alaista paremmin vettä johtavaa kerrosta myöten.
Pohjavesi virtaa harjuydintä pitkin etelään purkautuen mahdollisesti vasta Vesijärveen.
Hiekkaisella harjualueella suunnittelualueesta hieman itään sijaitsevien yksityiskaivojen
pohjavedenpinta on noin tasolla +82 m mpy (mitattu 5.9.2019). Tiedossa olevia kaivoja on lisäksi
suunnittelualueen eteläosassa, sekä suunnittelualueesta koilliseen, Vuoren pohjavesialueen
pohjoisosassa.
Suunnittelualueen länsipuolella on Myllyoja, joka virtaa etelään. Suunnittelualueen kohdalla
Myllyoja alittaa Lahdentien ja jatkuu Lahdentien länsipuolella etelän suuntaan.

Kuva 3-2 Pohjavesialueen sijoittuminen (Ympäristöhallinto)
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3.2.3

Kasvillisuus ja luontotyypit

Vesivehmaa kuuluu Etelä-Suomen lehtokeskukseen, jossa jalojen lehtipuiden ja lehtokasvillisuuden
menestymismahdollisuudet ovat hyvät.
Suunnittelualueen luonnonolosuhteet tarkistettiin maastokäynnillä 10.9.2019 (FM biologi Kaisa
Torri, Ramboll Finland Oy). Suunnittelualue on luonnonolosuhteiltaan muokattua: pääosa
suunnittelualueesta on viljelykäytössä olevaa peltoaluetta. Suunnittelualueella sijaitsevan
huoltoaseman piha on päällystetty ja se rajautuu joutomaa-alueisiin. Osittain pajukoituneen
joutomaan kasvillisuudessa esiintyvät mm. maitohorsma, pujo, pietaryrtti, siankärsämö, puna-apila
ja voikukka.
Suunnittelualueeseen sisältyy myös kaksi pientaloa hoidettuine pihapiireineen. Peltoalueen ja
pihapiirien väliin sijoittuvalla pienellä alueella kasvaa nuorehkoa mäntyvaltaista puustoa, jonka
sekapuina koivua ja kuusta.
Maastotarkistuksen aikaan peltojen reunaojat olivat kuivillaan. Ojanvarret ovat reheviä ja laajalti
pajukkoisia.
Suunnittelualue on luonnonolosuhteiltaan muokattua eikä suunnittelualueella esiinny arvokkaita
luontokohteita.

Kuva 3-3 Suunnittelualueen itäreunalle sijoittuvaa tieyhteyttä reunustaa nuorehko puusto.
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Kuva 3-4 Huoltoaseman päällystetty piha rajautuu joutomaa-alueisiin.

3.2.4

Luonnonsuojelu

Suunnittelualueella ei ole luonnonsuojelualueita eikä muita arvokkaita luontokohteita. Lähimmät
luonnonsuojelualueet ovat pohjoisessa hieman alle kilometrin päässä suunnittelualueelta.
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Kuva 3-5 Luonnonsuojelualueet suunnittelualueen lähiympäristössä.

3.3
3.3.1

Maisema ja kulttuuriympäristö
Maisemarakenne

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa Hämeen viljely- ja
järvimaahan ja tarkemmin Päijänteen seutuun. Maisematyyppijaottelussa suunnittelualue sijoittuu
II Salpausselän alueelle. Vesivehmaankangas, jolle suunnittelualuekin sijoittuu, on II Salpausselän
laajimpia delta-alueita.
Suunnittelualue sijoittuu Vesijärven Paimelanlahteen laskevan Myllyojan ja sen sivuhaarojen
laaksoon. Suunnittelualue rajautuu idässä laajemman laaksokokonaisuuden keskellä kohoavaan
pohjois-eteläsuuntaiseen Vuori-nimiseen harjuun, joka kohoaa yli 40 metriä suunnittelualuetta
korkeammalle. Suunnittelualueella ja sitä ympäröivässä maisemarakenteessa melko tasaiset
laaksot ovat viljelykäytössä ja laaksot rajautuvat usein melko jyrkkärinteisiin, metsäisiin
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harjumuodostumiin tai kallioselänteisiin. Suunnittelualueen ja Vuoren itäpuolella viljelyalueet ovat
Vesivehmaan kylämaisemalle tyypillisesti kumpuilevia.
3.3.2

Maisemakuva

Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön maisemakuvaa on analysoitu maasto- ja
karttatarkasteluna. Kartta-analyysi on esitetty kuvassa 8. Kartalle on rajattu suunnittelualueen
ympärille suurpiirteinen, mahdollinen alue, jolle voi kohdistua visuaalisia vaikutuksia eli
suunnittelualueen maankäytön muutokset voivat näkyä tälle alueelle.
Suunnittelualueeseen
liittyvä
maisemakuva
muodostuu
metsäselänteisiin
rajautuvista
peltoaukeista, suoraviivaisesta tiemaisemasta ja huoltoasemaympäristöstä sekä pientaloista
pihoineen. Tien vierelle sijoittuu 110 kV voimajohto. Suunnittelualueen eteläosassa Route 24 huoltoasema toimii tiemaiseman maamerkkinä. Huoltoaseman ympäristö on maisemakuvaltaan
hieman levoton useiden pylväiden, tolppien ja muun mainoskylttien vuoksi (kuva 5). Vuoren
selänteen länsipuolella on maa-aineistenottoalue (kuva 8, maisemahäiriö), joka ei kuitenkaan erotu
suunnittelualueen lähimaisemassa.

Kuva 3-6 Suunnittelualue etelän suunnasta Lahdentien varrelta nähtynä. Tieympäristö huoltoaseman kohdalla on
maisemakuvaltaan hieman levoton useiden pylväiden, tolppien ja muun mainoskylttien vuoksi.

Suunnittelualue rajautuu pientaloalueisiin etelässä, kaakossa ja idässä. Suunnittelualueen ja
Lahdentien välisessä puustoisessa pihasaarekkeessa sijaitsee myös asuintalo. Asuinrakennukset
jäävät pääosin pellon ja selänteen reunavyöhykkeen puuston ja pihapuuston suojiin.
Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee Motelli Körri.
Lahdentien maisemaa hallitsee suunnittelualueen eteläpuolella avoimen viljelymaiseman ja
metsäselänteiden vaihtelu. Etelän suunnasta saavuttaessa ennen suunnittelualuetta on tien
itäpuolella ST1-huoltoasema sekä varastorakennuksia. Pohjoisen suunnasta suunnittelualuetta
Lahdentietä pitkin lähestyttäessä tiemaisemassa Vääksyn taajaman jälkeen vaihtelevat pelto- ja
metsäalueet. Ennen suunnittelualueeseen liittyviä peltoaukeita on tien länsipuolella Päijät-Veneen
teollisuustontti.
Lahdentien maisemassa tärkeimmät näkymät avautuvat pohjoisen suuntaan kuljettaessa
suunnittelualueen pohjoispuolen peltoaukeille suunnittelualueen jälkeen. Etelän suuntaan
kuljettaessa pitkät näkymät avautuvat peltoaukeille tien länsipuolella ennen ja jälkeen
suunnittelualueen.
Suunnittelualue liittyy Vesivehmaan ja Vehkoon kulttuurimaisemaan yhtenäisten peltoalueiden
kautta. Vesivehmaan kulttuurimaiseman ydinalueet sijoittuvat suunnittelualuetta rajaavan Vuoren
itäpuolelle eikä visuaalista yhteyttä kylämaiseman ja suunnittelualueen välille synny.
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Kuva 3-7 Suunnittelualue etelän suunnasta pellon laidasta nähtynä. Peltoalue rajautuu selväpiirteiseen Vuoren
metsäselänteen reunaan.

Kuva 3-8 Suunnittelualue 180 asteen panoraamakuvassa Lahdentieltä nähtynä. Kuvakulman laajuuden vuoksi
näkymä on todellisuudesta poikkeava, mutta antaa kuitenkin mielikuvan alueen lähiympäristön luonteesta.

13/40

Ramboll - Kaavaselostus

Kuva 3-9 Maisema-analyysi.

3.4 Arvokkaat maisema- ja kulttuuriympäristöalueet
Suunnittelualue kuuluu Päijät-Hämeen maakuntakaavassa osoitettuun kulttuuriympäristön tai
maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen, Vesivehmaan kulttuurimaisemaan (kuva 10).
Alueelle on tyypillistä monipuolinen maatalousmaisema. Viljelysmaisemalle on ominaista
mäenkumpareiden ja laaksojen luoma vaihtelevuus. Vesivehmaan kylä sijaitsee keskiaikaisperäisen
Ylisen Viipurintien varrella.
Suunnittelualueesta itään lähimmillään noin 0,5 kilometrin etäisyydelle sijoittuu valtakunnallisesti
merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön alue (RKY 2009) Vesivehmaan kylä. Kyseinen alue on
Päijät-Hämeen liiton selvityksessä (2006) arvotettu myös maakunnallisesti arvokkaaksi
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kulttuurimaisemaksi nimellä Vesivehmaan kylän kulttuurimaisema. Vesivehmaan kylä kuului
Asikkalan suurimpiin keskiaikaisiin kyliin. Kylän maisemakuvaa hallitsevat laajat kumpuilevat pellot
sekä mäenkumpareiden ja laaksojen luoma vaihtelevuus.
Vesivehmaan osayleiskaavassa suunnittelualue ja sen ympäristö on osoitettu kyläkuvallisesti
arvokkaaksi alueeksi, joka on maakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäristöä (sk-2).
Kyläkuvallisesti arvokas alue (SK-2)
Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Vesivehmaan kylä ja
kulttuurimaisema. Alueelle rakennettaessa on huolehdittava siitä, että rakentaminen
sijoitukseltaan, mittasuhteiltaan, tyyliltään, materiaaleiltaan ja väritykseltään
sopeutuu kyläkuvaan, olemassa olevaan rakennuskantaan sekä maisemaan.
Kulttuurimaisemaan tai rakennettuun kulttuuriympäristöön vaikuttavista hankkeista
on kuultava museoviranomaisia.
Suunnittelualueen pohjoispuolella, Lahdentien itäpuolella, on Vesivehmaan osayleiskaavaan
merkitty suojeltava rakennus tai rakennusryhmä nimellä Talvitie (SR-2) (kohde merkitty kartalle
kuvassa 10). Talvitie on vanha sukutila. Suunnittelualueen kaakkoispuolella, Joenkulmantien
varrella, on osayleiskaavan SR-2 -kohde Villa Elisa, joka on 1900-luvun alkupuolen tyypillinen
päärakennus (kuva 8). Osayleiskaavan maisemakuva-analyysissä on huomioitu myös
maisemallisesti arvokkaat rakennukset huoltoaseman eteläpuolella (kuva 9) ja suunnittelualueen
koillispuolella Tuiskulantien varrella. Kyseiset rakennukset on luetteloitu osayleiskaavan
selostuksessa, mutta niitä ei ole merkitty kaavakartalle.

Kuva 3-10 Suunnittelualueen eteläpuolelle sijoittuva Vesivehmaan osayleiskaavassa (2011) mainittu rakennus,
jolla on maisemallista arvoa. Rakennus on tällä hetkellä tyhjillään.

3.4.1

Muinaisjäännökset

Suunnittelualueelle ei sijoitu Museoviraston rekisteritietojen mukaan tunnettuja kiinteitä
muinaisjäännöksiä. Lähin tunnettu kiinteä muinaisjäännös Metsäkangas (1000006111),
historiallinen linnoituslaite, sijaitsee alueesta koilliseen noin 1,5 kilometrin etäisyydellä. Lisäksi
Vesivehmaan kyläkeskuksen alueelta on viimeisen vuoden aikana tullut tietoon useita kymmeniä
rautakautisia irtolöytöpaikkoja metallinetsinnän tuloksena. Systemaattista ja museoviranomaisten
tiedossa ollutta metallinetsintää on harjoitettu suunnittelualueella vuonna 2019, mutta irtolöytöjä
tai merkkejä kiinteistä muinaisjäännöksistä ei kaava-alueella ole havaittu.
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Kuva 3-11
Arvokkaat maisema-alueet,
suunnittelualueen ympäristössä.

3.5
3.5.1

kulttuurihistoriallisesti

arvokkaat kohteet ja

muinaisjäännökset

Yhdyskuntarakenne ja rakennettu ympäristö
Yhdyskuntarakenne ja asutus

Suunnittelualue sijoittuu Asikkalan kunnan eteläosaan Vesivehmaan kylään Lahdentien itäpuolelle.
Vuonna 2018 Asikkalan asukasluku oli 8149 (Väestörekisterikeskus). Vesivehmaan kylä on
väestöltään Vääksyn jälkeen kunnan suurin kylä, yli 700 asukasta, ja muuttovoittoinen.
Suunnittelualueelta Vääksyyn on hieman alle 10 kilometriä, Lahteen alle 20 kilometriä sekä
Heinolaan noin 30 km.
Osa suunnittelualueen länsi- ja pohjoispuolta sijoittuu yhdyskuntarakenteellisesti taajamarakenteen
ulkopuolelle harvan maaseutuasutuksen alueelle. Alueen itä- ja eteläpuoli sijoittuvat taajaman
kyläasutuksen alueelle. Suunnittelualueen lähiympäristö on taajamarakenteeltaan pääosin
maaseutuasutusta Vesivehmaantien varrella olevaa taajama-asutusta lukuun ottamatta. Kaavaalueen pohjoispuolella on jonkin verran myös kyläasutusta.
YKR-aineiston mukaan suunnittelualue on taajaman ja maaseudun rajalla. Taajamalla (punaiset
alueet) tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan rakennettua aluetta, jossa on otettu huomioon
asukasluvun lisäksi rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys. Kylät on jaettu kahteen
luokkaan eli 20-39 asukkaan pienkyliin (vihreä) ja yli 39 asukkaan kyliin (sininen). Harvaan
maaseutuasutukseen kuuluvat ne alueet, jotka eivät kuulu taajamiin, kyliin, eivätkä pienkyliin,
mutta joissa on vähintään yksi asuttu rakennus neliökilometrin säteellä.
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Kuva 3-12 YKR-aineiston mukainen yhdyskuntarakenne vuonna 2016.

Suunnittelualueella sijaitsee huoltoasemarakennus, sekä kunnan omistamalla maalla vanha
purettava talousrakennus. Lisäksi alueella on kaksi omakotitaloa talousrakennuksineen.
Suunnittelualueen etelä- ja itäpuolella sijaitsee pientaloasutusta. Kaava-alueen läheisyydessä on
myös suurempia varastokäytössä olevia rakennuksia sekä yksittäisiä liiketoimintarakennuksia.
Ympäröivä rakennuskanta on muodostunut alueelle vähitellen. Vanhimmat rakennukset ovat
ilmeisesti jo 1930-luvulta. Suurin osa ympäröivästä rakennuskannasta on rakennettu 1960-1980
lukujen aikana. Lähialueilla on myös yksittäisiä uudempia 2000 –luvullakin valmistuneita
omakotitaloja.
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Kuva 3-13 Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuva asutus. Punaisilla palloilla nykyiset asuinrakennukset,
vihreillä palvelurakennukset, sinisillä teollisuusrakennukset ja violeteilla tilakeskukset (Kuva: Vesivehmaan
osayleiskaava, liite 2b)

3.5.2

Työpaikat, elinkeinotoiminta ja palvelut

Asikkalan kunta on Päijät-Hämeessä sijaitseva kunta, jonka asukasmäärä on runsaat 8100.
Työttömyysaste oli vuoden 2017 alussa 12,8 % (Työllisyyskatsaus 2017). Helmikuussa 2017
Asikkalassa oli avoimia työpaikkoja 63.
Suunnittelualueella on toiminnassa oleva huoltoasema, joka työllistää muutamia ihmisiä.
Huoltamotoimintojen lisäksi kiinteistöllä toimii ravintola Pancho Villa Express ja leipomo. Alueella ei
ole tällä hetkellä muuta elinkeinotoimintaa. Työpaikat löytyvät pääosin Vääksystä ja Lahdesta.
Suunnittelualueelle on hyvät liikenneyhteydet sijainnin ollessa heti Lahdentien varressa.
Vesivehmaan koulu ja päiväkoti sijaitsevat vajaan kahden kilometrin päässä suunnittelualueelta
koilliseen. Suunnittelualueelta on Vääksyn keskustan palveluihin matkaa noin 7,8 km. Lahden
kaupungin palvelut ovat saavutettavissa noin 16,6 kilometrin etäisyydellä.
3.5.3

Virkistys

Suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu virallisia virkistys- tai retkeilyalueita.
Lähin kunnallinen lähiliikunta-alue sijaitsee Vesivehmaan koulun/päiväkodin yhteydessä noin 1,5
kilomerin etäisyydellä suunnittelualueesta koilliseen. Vesivehmaan ulkoilureitit nuotiopaikkoineen
ja laavuineen sijaitsevat noin kolmen kilometrin etäisyydellä alueesta pohjoiseen.
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3.5.4

Liikenne

Lahdentie (valtatie 24), kulkee pohjois-etelä –suunnassa suunnittelualueen länsipuolella.
Suunnittelualueen kohdalla tien nopeusrajoitus on 80 km/h. Tien keskimääräinen
vuorokausiliikenne on 7337 ajoneuvoa (Liikennevirasto, v. 2017). Suunnittelualueen eteläosaan
sijoittuu Joenkulmantien yksityistie, joka kulkee Lahdentieltä Vesivehmaantielle. Suunnittelualueen
itäpuolella kulkee myös Vuorentien yksityistie, joka on päättyvä tie ja kulkee muutamalle
asuinkiinteistölle. Joenkulmantien liittymä palvelee huoltoasemaa, pientä motellia sekä muutamia
asuinrakennuksia.
Valtatiellä 24 liittymässä on etelän tulosuunnasta oikealle kääntymiskaista ja pohjoisen
tulosuunnasta väistötila. Huoltoaseman pihasta on myös toinen ulosajomahdollisuus pohjoisen
suuntaan. Valtatie nopeusrajoitus on 80km/h, eikä alueella ole poliisin tietoon tulleita
liikenneonnettomuuksia vuosien 2014 ja 2018 välillä. Bussipysäkit sijaitsevat vt 24:llä
Joenkulmantien liittymän molemmin puolin.
Laadittavalla asemakaavalla tullaan muodostamaan uusi katu Joenkulmantieltä pohjoiseen
suunnittelualueen läpi. Samassa yhteydessä Lahdentien ja Vuorentien välinen osa Joenkulmantiestä
(n. 150 metriä) muutetaan kunnan ylläpitämäksi kaduksi. Myös Vuorentien liikenneyhteys kaavaalueen itäosassa huomioidaan osoittamalla tielle ajoyhteys kiinteistöille olemassa olevien
tieoikeuksien mukaisesti.
Kaavan liitteeksi laaditun liikenneselvityksen yhteydessä laskettiin nykytilanteen kääntyviä virtoja
Joenkulmantien
liittymässä.
Liikennelaskentojen
perusteella
2019
keskimääräinen
vuorokausiliikenne liittymän haaroilla on







VT 24 pohjoinen 7200 ajon/vrk
VT 24 etelä 7000 ajon/vrk
Joenkulmantie 500 ajon/vrk (mukaan lukien huoltoaseman pohjoinen
ulosajo)
Vehnämäentie 70 ajon/vrk
Rinnetien KVL on arviolta 200 ajon/vrk.

Suunnittelualueen läpi kulkee moottorikelkkareitti, joka huomioidaan suunnittelussa.
3.5.5

Tekninen huolto

Kaava-alueella on kunnan vesi- ja viemäriverkosto. Suunnittelualueen läpi kulkee vesihuoltolinja ja
se jatkuu Lahdentien varressa vähän matkaa pohjoiseen. Vesihuoltolinjasuunnitelmat on osoitettu
kaavakartassa maanalaista johtoa varten varattuna alueena.
Valtatien länsipuolella kulkee Gasumin kaasuputki.
3.5.6

Erityistoiminnot

Suunnittelualueella ei ole erityistoimintoja.
3.6
3.6.1

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Melu

Lahdentien melutilanteesta Metsä-Aakalan kohdalta tehtiin kaavan laadinnan yhteydessä putkimalli,
josta kuva alla. Tarkastelun mukaan päiväajan ohjearvoon verrattava 55 dB melualue ulottuu noin
60 m päähän tiestä ja yöajan ohjearvoon verrattava 50 dB melualue noin 50 m etäisyydelle tiestä.
Tarkastelussa ei ole huomioitu olemassa olevia rakennuksia ja ympäristö on oletettu tasaiseksi
pehmeäksi maanpinnaksi. Kaava-alueella asuinrakennukset eivät osu alueelle, jossa meluarvojen
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rajat ylittyisivät. Päivämelu dB(A) pysyy alle 50 dB:ssä ja yömelu alle 45 dB:ssä. Myöskään kaavaalueen itäpuolelle jäävät asuinalueet eivät putkimallin mukaan altistu häiritsevälle melulle.
Maastonmuodot voivat vaikuttaa jonkin verran meluun.

Kuva 3-14 Liikennemelun putkimalli asemoituna peruskartalle (nykytilanne, päiväaika, 7-22)

3.6.2

Pilaantuneet maa-alueet

Route 24 -huoltoasemalla suunnittelualueen eteläreunassa on harjoitettu polttoaineen jakelua sekä
moottoriajoneuvojen huolto-, korjaus- ja pesutoimintaa. Alueen maaperää on tutkittu ja
kunnostettu 1990- ja 2000 -luvuilla. Viimeksi maamassoja on vaihdettu 2013 omistajanvaihdoksen
yhteydessä, jolloin puhtaustavoite on ollut alempi ohjearvo (VNA 214/2007). Huoltoaseman tontilla
voi kuitenkin olla pilaantuneita maamassoja.
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3.7

Maanomistus

Suunnittelualue on pääosin kunnan omistuksessa. Alueella olevat omakotitontit ja huoltoasemaalue ovat yksityisessä omistuksessa.

Kuva 3-15 Alueen maanomistus (Maanmittauslaitos).
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4.

SUUNNITTELUTILANNE
4.1 Maakuntakaava
Päijät-Hämeen maakuntakaavassa (lainvoimaan 14.5.2019) (kuva 9) suunnittelualue on merkitty
taajamatoimintojen alueeksi (A), sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta
tärkeäksi alueeksi (ma). Alueen länsireunassa kulkee pääkaasulinja ja alueen itäosa on merkitty
tärkeäksi vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi (pv). Suunnittelualuetta sivuava valtatie
24 on merkitty merkittävästi parannettavaksi valtatieksi.

Kuva 4-1 Ote maakuntakaavasta.
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4.2

Yleiskaava

Alueelle on voimassa Vesivehmaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava (kuva 10), joka on saanut
lainvoiman 25.3.2015. Pääosa suunnittelualueesta on merkitty yleiskaavassa työpaikka-alueen
reservialueeksi, jolla pohjavesi asettaa toiminnalle erityisiä vaatimuksia (TP-1/res).
Suunnittelualueen eteläosa on yleiskaavassa merkitty huoltoasema-alueeksi ja alueen
kaakkoiskulmassa olevat omakotitalotontit kuuluvat pientalovaltaiseen asuntoalueeseen (AP).
Tämän lisäksi alueen länsiosa on merkitty tärkeäksi tai vedenhankintaan soveltuvaksi
pohjavesialueeksi, sekä suunnittelualueen keskelle on merkitty ohjeellinen moottorikelkkailureitti.
Suunnittelualue kuuluu myös kyläkuvallisesti arvokkaaseen alueeseen, joka on maakunnallisesti
merkittävää rakennettua ympäristöä (sk-2).

Kuva 4-2 Ote Vesivehmaan osayleiskaavasta.
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4.3 Asemakaava
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.
4.4 Rakennusjärjestys
Asikkalan kunnan rakennusjärjestys on astunut voimaan 1.1.2012.
4.5 Pohjakartta
Pohjakarttana on käytetty Asikkalan kunnan digitaalista pohjakarttaa (ETRS-GK26, N2000).
4.6 Alueelle laadittavat selvitykset
Kaava-alueelle on laadittu erillisselvityksiä, jotka on lueteltu selostuksen kohdassa 1.6.
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5.

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
5.1 Asemakaavan suunnittelun tarve
Metsä-Aakalan teollisuusalueen asemakaava on käynnistetty Asikkalan kunnan aloitteesta.
5.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Suunnittelualue on
otettu mukaan
kaavoitusohjelmaan Kaavoituskatsauksessa 2013,
kaavoitusohjelmassa 2014-2018 kohtaan muu asemakaavoitus. Kunnanhallitus on 15.10.2018, 215
§ päättänyt asettaa asemakaavahankkeen vireille.
5.3
5.3.1

Osallistuminen ja yhteistyö
Osalliset

Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt,
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osalliset viranomaiset ovat lueteltu osallistumis- ja
arviointisuunnitelmassa, joka on liitteenä. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun,
arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 §).
5.3.2

Vireilletulo

Vireilletulosta on ilmoitettu Päijät-Häme lehdessä 24.10.2018. Kaava on asetettu vireille ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.10.2018 §
215, jonka jälkeen se on asetettu nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi.
5.3.3

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Työn aluksi on laadittu MRL:n 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (selostuksen
liitteenä). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kerrottu kaavan tavoitteista, aikataulusta,
osallistumismahdollisuuksista ja vuorovaikutusmenettelyistä kaavoituksen aikana.
5.3.4

Viranomaisyhteistyö

Kaavasta on pidetty viranomaisneuvottelu 19.11.2019. Viranomaisneuvottelun muistio on kaavan
liitteenä.
5.4
5.4.1

Asemakaavan tavoitteet
Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Asemakaavan sisältövaatimukset MRL 54 §:
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.
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Valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan valtioneuvoston
1.4.2018. VAT:eet on ryhmitelty asiasisällön perusteella seuraaviin kokonaisuuksiin:

päätöksellä

1) Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
2) Tehokas liikennejärjestelmä
3) Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
4) Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
5) Uusiutumiskykyinen energiahuolto
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otetaan huomioon alueen kaavoituksessa.
5.4.2

Kunnan asettamat tavoitteet

Tavoitteena on lisätä kunnan toimitila- ja teollisuustonttitarjontaa pienteollisuustoimijoille,
konepaja- ja rakennusalayrittäjille.
5.4.3

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet

Suunnittelussa sijaitsee Asikkalan Vesi ja Satama Oy:n toiminta-alueella. Kunnallisteknisen
verkoston läheisyyttä hyödynnetään.
Maakuntakaavan ja yleiskaavan perusteella alueen suunnittelussa tulee huomioida kaava
koskevalta osin valtakunnallisen liikenneverkon toimivuus ja maakunnallisesti merkittäväksi
arvotettuun maisemaan liittyvät seikat. Suunnittelualueelle tulee suunnitella toiminnot siten,
etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa lähialueen asumiselle. Huoltoaseman toimintaedellytykset
osana valtakunnallisen liikenneverkon palveluita turvataan.
5.4.4

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet

Alue on maastonmuodoiltaan tasaista peltoaluetta, joka liittyy tiiviisti olemassa olevaan VT 24
viereiseen teollisuusvyöhykkeeseen. Suunnittelualue sijoittuu osittain tärkeälle pohjavesialueelle.
Lähtökohtana ja pääasiallisena tavoitteena on, ettei alueen rakentaminen ja sille sijoittuva toiminta
aiheuta vaaraa ja haittaa pohjaveden laadulle tai sen määrälle.
Alue on maaperältään heikosti kantavaa silttiä/savista silttiä. Alueelle on tehty yleispiirteinen
rakennettavuusselvitys, jota tulee täydentää rakennuslupavaiheessa.
5.4.5

Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisen jälkeen suunnittelualuetta laajennettiin
koskemaan myös kahta pientalokiinteistöä, sekä Joenkulmantietä, jotta alueelle tarvittavat
katuyhteydet saadaan ratkaistua.
Viranomaisyhteistyön lopputuloksena itäisempi TY-1-merkintä päätettiin muuttaa KTY-1merkinnäksi. KTY-1 -merkintä ohjaa pääasiassa toimitilarakentamiseen. Toiminnan luonteen
ohjauksen kautta voidaan hillitä niin maisema- kuin meluhaittojakin.
Kaavoituksen aikana on selvitetty myös Joenkulmantien ja huoltoaseman liikenteellistä toimivuutta
liikennemäärien kasvaessa VT24 risteysalueella.
5.4.5.1

Valmisteluvaiheessa saatu palaute

Luonnosvaiheen kuulemisen
kaavaselostuksen liitteenä.

aikana

saadusta

palautteesta

koottu

vastineraportti

on
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5.4.5.2

Ehdotusvaiheessa saatu palaute

Ehdostusvaiheen kuulemisen
kaavaselostuksen liitteenä.
5.4.6

aikana

saadusta

palautteesta

koottu

vastineraportti

on

Osallisten tavoitteet

Huoltoasema-alueen omistajien tavoitteena on, ettei asemakaavan laadinta muuta tai rajoita heidän
nykyistä toimintaansa.
Naapureille ja asianosaisille on lähetetty tiedotekirje lokakuussa 2018, kun kaava on tullut vireille.
Osallisia ja viranomaisia on tiedotettu, kuten osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on kirjattu.
Viranomaislausuntojen
tiivistelmä,
sekä
kaavoittajan
vastineet
palautteeseen
ovat
kaavaselostuksen liitteenä. Kaavasta ei saatu mielipiteitä tai muistutuksia.

27/40

Ramboll - Kaavaselostus

6.

ASEMAKAAVAN KUVAUS
6.1
6.1.1

Kaavamerkinnät
Korttelialueet

Erillispientalojen korttelialue.
Kaavaan on osoitettu kaksi olemassa olevaa erillispientalojen tonttia, jolle saa rakentaa
korkeintaan kaksikerroksisen asuinrakennuksen tehokkuudella e=0,25.
Liike- ja huoltoasemarakennusten korttelialue.
Alueelle saa sijoittaa liikenneaseman, siihen liittyvän ravintolan ja
matkailua palvelevia liiketiloja, sekä siihen liittyvän vähittäismyymälän.
Alueelle ei saa sijoittaa asuntoja eikä avointa ulkovarastointitilaa.
Olemassa oleva huoltoasema on osoitettu merkinnällä KLH, liike- ja
huoltoasemarakennusten korttelialue. Merkinnällä turvataan nykyinen toiminta ja
tulevaisuuden kehittämistarpeet palvelutason säilyttämiseksi osana kansainvälistä
liikennejärjestelmää. Korttelialueelle on osoitettu osa-aluemerkintänä alue, jolle saa
sijoittaa polttoaineen jakeluaseman (pj).
Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa
toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.
Korttelissa 5 teollisuusrakentaminen tulee olla sellaista, että se ei aiheuta läheiselle
asumiselle tai läheiselle pohjavesialueelle haittaa. Rakentamista ohjataan yleisillä
määräyksillä.
Toimitilarakennusten korttelialue.
Alueelle saa rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä
aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia. Alueelle ei saa
sijoittaa toimintoja, jotka voivat vaarantaa pohjaveden laatua tai määrää.
Kortteli sijoittuu pohjavesialueelle. Korttelissa 6 toimitilarakentaminen tulee olla sellaista,
että se ei aiheuta läheiselle asumiselle tai pohjavesialueelle haittaa. Rakentamista ohjataan
yleisillä määräyksillä.

6.1.2

Muut alueet

Suojaviheralue.

Suojaviheralue.
Aluetta tulee korottaa/pengertää sopivilla ja puhtailla maamassoilla tai
ylijäämämailla hulevesien hallitsemiseksi ja maisema- sekä
meluvaikutusten pienentämiseksi. Pengerrykseen käyvät kitkamaat,
karkeat moreenit ja kuivakuorisavi. Alue tulee toteuttaa siten, että sille on
mahdollista järjestää moottorikelkkayhteys. Muilta osin alueelle tulee
istuttaa matalajuurista kasvillisuutta huomioiden maanalaiset johdot.
Pengerryksen likimääräinen korkeusasema on osoitettu kaavakartalla.
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6.1.3

Yleiset määräykset

Autopaikkoja on varattava vähintään 1 ap / 100 k-m2.
KTY-1 ja TY-1 -kortteleissa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että rakentaminen sopii
ympäristöönsä. Rakennusten massoittelun, kattomuotojen ja värityksen osalta tulee pyrkiä
korkealaatuiseen ja yhtenäiseen rakennustapaan.
Julkisivut ja piha-alueet on toteuttava laadukkaasti siten, ettei niistä aiheudu haittaa alueen
maisema- tai kyläkuvalle. Materiaaleina tulee käyttää maalattua puuta, teräsverhoilua tai rapattua
muurausta. Rakentamisessa pyritään yhtenäiseen ilmeeseen, ja julkisivujen tulee olla värityksen
ja aukotuksen osalta hillittyjä.
Piha- ja varastointialueiden maisemakuvalliseen ja kyläkuvalliseen ulkonäköön tulee kiinnittää
erityistä huomioita. Tonttien aidat tulee rakentaa rakennuksen julkisivulinjan mukaisena ja
julkisivun arkkitehtuuria ja sen tyyliä noudattavana. Ulkovarastointialueet tulee suojata aidalla.
Aidat tulee perustaa routimattomasti.
Rakennuslupahakemuksesta on pyydettävä lausunto kaavoitukselta.
KTY-1 ja TY-1 korttelialueella sijaitsevien laitosten ja toimintojen aiheuttama melutaso ei saa
ylittää melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä
yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB korttelialueisiin rajautuvilla asumisen alueilla.
Asemakaava-alue sijaitsee osittain pohjavesialueella. Alueella ei saa toteuttaa pohjaveden laatua
tai määrää vaarantavia rakentamistoimenpiteitä tai toimintoja. Rakentaminen tai alueella oleva
muu toiminta ei saa aiheuttaa haitallista pohjaveden pinnan alenemista. Pohjaveden pinnan
yläpuolelle tulee jättää riittävä, vähintään kahden metrin korkuinen suojakerros. Alueella
tapahtuvaa rakentamista ja muita toimintoja rajoittaa pohjaveden pilaamiskielto (YSL 17 §) ja
ohjaa vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus (VL 3:2 §).
Rakennukset tulee liittää kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon.
Kaikki säiliöt, jotka on tarkoitettu nestemäisille polttoaineille tai muille pohjaveden laadulle
vaarallisille aineille on sijoitettava sisätiloihin tai maan päälle ko. kemikaalin pidättävään
katettuun suoja-altaaseen. Altaan tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan nesteen
suurin määrä. Teollisuuden lastaus- ja purkualueet sekä ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin
käytettävät alueet on eristettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla.
Jätevesien imeyttäminen tai muu päästäminen maaperään on kielletty.
Tonteilla muodostuvat hule- ja kattovedet on käsiteltävä tonttialueen sisällä vesiä imeyttävin ja
virtaamaa hidastavin rakentein. Ennen rakennusluvan myöntämistä tontille on laadittava
suunnitelma hulevesien käsittelystä. Alueelta muodostuville vesille tulee järjestää tonteilla
viivytystilavuutta 1 m3/100 m2 läpäisemätöntä pintaa. Haitta-ainepäästöjä hulevesiin tuottavan
teollisuuden hulevedet tulee käsitellä myös laadullisesti tonttikohtaisesti.
Puhtaita hulevesiä tulee ensisijaisesti johtaa avouomissa.
Rakennuslupahakemukseen tulee liittää selvitys varautumisesta radon-haitan torjuntaan.
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Toiminnoista ei saa aiheutua merkittävää haittaa lähialueen asumiselle.
Alueelle suunniteltuihin rakennuksiin ja täyttöihin tulee tehdä kohdekohtaiset pohjatutkimukset.
Perustamistavat tulee tarkentaa rakennuspaikkakohtaisten pohjatutkimusten perusteella.
6.2 Mitoitus
Alueelle muodostuu 5 ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman teollisuusalueen tonttia (TY-1), 4
toimitilojen korttelialueen tonttia (KTY-1), 2 pientalotonttia (AO) ja yksi liike- ja
huoltoasemakorttelin tontti (KLH). Kaava-alueen koko on 7,79 hehtaaria.
Asemakaavalla muodostuu toimitila- ja teollisuustontteja yhtensä 4,73 ha. TY-1 -merkinnällä
osoitettuja tontteja on 2,83 ha ja KTY-1 -merkinnällä osoitettuja tontteja 1,90 ha. Tonttikohtainen
rakennusoikeus muodostuu näissä kortteleissa tehokkuusluvun e=0,4 mukaan, eli tonttien
rakennusoikeudet vaihtelevat 1544 k-m2 ja 2765 k-m2 välillä. Tonttien rajat ovat ohjeellisia, mikä
mahdollistaa tonttien muokkaantuvuuden erilaisia toimijoita varten. Rakentamistavasta
tarvittaessa määrätään kaavamääräyksissä ja/tai rakentamistapaohjeissa.
Erillispientalojen korttelialuetta muodostuu yhteensä 0,78 ha. Tonttikohtainen rakennusoikeus
määräytyy tehokkuusluvun 0,25 mukaan, eli tonteille muodostuu rakennusoikeutta yhteensä 1959
k-m2.
Huoltoaseman korttelialueen pinta-ala on 0,91 ha. Rakennusoikeus muodostuu tehokkuusluvun 0,5
mukaan. Kortteli käsittää yhden tontin, jossa on olemassa olevaa huoltoasematoimintaa.
Asemakaavalla muodostuu suojaviheralueita (EV ja EV-1) 0,67 ha.
Kaava-alueelle osoitetaan uusi katu, jolta liitytään tonteille. Uutta katualuetta on yhteensä n. 0,69
ha. Lahdentien ja Vuorentien välinen osuus Joenkulmantiestä osoitetaan asemakaavassa myös
katuna. Itäisemmälle EV-alueelle on osoitettu ajoyhteys olemassaoleville ja yleiskaavaan merkityille
rakennuspaikoille (Vuorentie).
Taulukko 1 Kaavan mitoitustaulukko

Aluevaraus
AO
KLH
TY-1
KTY-1
EV
EV-1
katu

Tehokkuus (e)
0,25
0,5
0,4
0,4
-

Rakennusoikeus/k-m2
1959
4572
11307
7596
-

Pinta-ala/m2
7834
9145
28269
18991
3533
3223
6940

Pinta-ala/ha
0,78
0,91
2,83
1,90
0,35
0,32
0,69

Asemakaavan seurantalomake on kaavaselostuksen liitteenä.
6.3 Perusteet
Teollisuus- ja huoltoasematoiminnan sijoittuminen alueelle edellyttää ympäristön laatua ylläpitäviä
kaavamerkintöjä. Suunnittelualueen sijoittuminen pohjavesialueelle on huomioitu pohjaveden
aluetta osoittavilla aluemerkinnöillä ja yleismääräyksissä. Kaavassa on informatiivisesti osoitettu
erikseen pohjavesialue ja pohjaveden varsinainen muodostumisalue, vaikka suojelullisesti niitä
kohdellaan saman vertaisina. Varsinaista pohjaveden muodostumisalueen puolella (itäisempi
kortteli), on käytetty merkintää KTY-1, joka kaavamerkintänä ohjaa rakentamista paremmin
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ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan suuntaan (= toimitilarakennusten korttelialue, jolla sallitaan
myös teollisuus- ja varastorakentaminen). KTY-1 -merkintää puoltaa myös asuinalueen läheisyys.
Alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka voivat vaarantaa pohjaveden laatua tai määrää. TY-1, KTY1 ja KLH -alueilla toimitaan yleisten määräysten mukaisesti, joissa on tarkasti määrätty erilaisten
potentiaalisten ympäristöhäiriöiden torjunnasta alueella toiminnan laatu huomioon ottaen.
Teollisuusalueen rakentuminen lisää liikennettä Lahdentien ja teollisuuskortteleiden välillä ja voi
aiheuttaa melu- ja maisemahaittoja, joita pyritään hillitsemään suojaviheralueilla sekä
rakentamisen laatua ohjaavilla määräyksillä. Valtatien 24 ja TY-1 -korttelialueen väliin on osoitettu
suojaviheralue, joka tulee määräyksen mukaan pengertää ja istuttaa matalajuurisella
kasvillisuudella. Pengertäminen vähentää valtatien meluhaittoja niin teollisuus- kuin
asuinalueellakin.
Teollisuusalueen
täysimääräinen
rakentuminen
vähentää
valtatien
meluvaikutuksia asuinalueelle. Pengertäminen auttaa myös peltoalueilta suuntautuvien hulevesien
hallinnassa.
Asuinalueen maiseman muutos on huomioitu istutettavilla alueenosilla. Eheän ja edustavan katuja
maisemakuvan
takaamiseksi
Lahdentien
varrelle
on
määritelty
mainosrakenteiden/mainostornien paikat ja korkeudet. Myös rakennusten ulkonäköä on ohjattu
kaavamääräyksillä yhtenäisen ja kyläkuvallisesti eheän kokonaisuuden saavuttamiseksi.
Tulevaisuuden laajenemistarpeiden varten pohjoisen suuntaan on osoitettu suojaviheralue (EV),
jonka paikalle on mahdollista toteuttaa myöhemmin katu. EV-alue palvelee nyt suunniteltua
teollisuusaluetta kadun hulevesien imeyttämisalueena ja lumien läjittämisalueena. Itäisin, asutusta
vasten oleva EV-alue toimii suojaviheralueena ja alueelle on osoitettu ajoyhteys olemassaoleville ja
yleiskaavaan merkityille rakennuspaikoille.
Asemakaavamuutos tukee Asikkalan kunnan tavoitetta edistää monipuolisesti yrittäjyyttä ja uusien
työpaikkojen syntymistä. Asemakaavamuutoksen laatiminen toteuttaa lisäksi kunnan tavoitetta
lisätä teollisuustonttitarjontaa.
6.4 Nimistö
Alueelle muodostuu yksi uusi katu, joka nimetään Körrintieksi. Olemassa oleva Joenkulmantie
muuttuu kaavassa olevalta osalta asemakaavakaduksi.
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7.

KAAVAN VAIKUTUKSET
7.1 Vaikutusten arviointi
Vaikutusten arvioinnissa arvioidaan ennakkoon kaavan toteuttamisen merkittävät vaikutukset.
Vaikutusten arvioinnissa kaavan vaikutuksia verrataan nykytilaan. Kaavan vaikutusten arvioinnista
on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa MRL 9 § ja MRA 1 §.
Vaikutusarvioinnin toteuttaminen pohjautuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. ”Kaavan tulee perustua
merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin.
Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus.
Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien
vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset,
sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla
kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.” (MRL 9 §).
7.2 Vaikutukset suhteessa ylemmän asteen kaavoihin
Kaavaratkaisu tukee osayleiskaavan tavoitteenasettelua osoittaa alue pääosin työpaikka-alueen
reservialueeksi, jolla pohjavesi asettaa toiminnalle erityisiä vaatimuksia, sekä huoltoasemaalueeksi. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella pohjaveden laadun varmistaminen on
huomioitu kaavamerkinnässä ja sitä koskevissa yleismääräyksissä. Pohjaveden määrän ja laadun
suojelua voidaan edistää lisäksi esimerkiksi rakennusluvan yhteydessä ja hulevesiratkaisuilla.
Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma hulevesien käsittelystä.
Maakuntakaavan ja osayleiskaavan tavoitteet kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta tärkeästä alueesta ja kyläkuvallisesti arvokkaasta alueesta on huomioitu kaavassa
sijoittamalla teollisuuskorttelit tiiviisti taajamarakenteeseen pääosin jo olemassa olevien teiden
yhteyteen. Teollisuusalueet sekä pelto- ja pientaloalueet on rajattu pääosin istutettavalla alueen
osalla tai suojaviheralueella. Teollisuus- ja varastokortteleiden rakennusten korkeudella voidaan
ehkäistä alueen maisemahaittoja.
7.3 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Asemakaavamuutoksen toteuttamisesta ei aiheudu suuria alue- tai yhdyskuntarakenteeseen
kohdistuvia muutoksia. Muodostuva teollisuusalue edellyttää uuden kadun toteuttamisen
Joenkulmantieltä. Muutoin alue tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Teollisuus- ja
varastotoimintojen sijoittaminen keskitetysti ja liikenteellisesti hyvien yhteyksien äärelle on
yhdyskuntarakenteen suotuisan kehittämisen kannalta perusteltua. Toimintojen keskittyminen
olemassa olevaan taajamarakenteeseen vähentää tarvetta järjestää muun muassa kunnallisteknisiä
verkostoja
samalla
pienentäen
rakentamisen
ilmastovaikutuksia.
Teollisuuskortteleiden
rakentumisen myötä alue muuttuu väljästä maaseutualueesta kokonaisuudessaan taajamaalueeksi.
7.4 Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinympäristöön ja viihtyvyyteen
Asemakaavan kielteiset vaikutukset syntyvät teollisuusrakentamisesta ja liikennemäärän
lisääntymisestä. Mahdolliset ympäristöhäiriöt, joihin lukeutuvat melu- ja tärinä, kohdistuvat
rakentamisen aikana erityisesti alueen ympärillä asuviin ihmisiin. Kaava-alueelle ei sallita
toimintoja, jotka aiheuttavat toimiessaan ympäristöä häiritsevää melua, tärinää tai muuta
merkittävää häiriötä. Suojaviheralueet, istutettavat alueen osat ja rakennusten korkeutta ohjaavat
määräykset vähentävät teollisuusalueelta syntyviä näköhaittoja asuinalueelle. Alueella merkittävin
melunlähde on valtatie 24 melu. Uudella rakentamisella on melun kantautumista estävä vaikutus.
Alueen länsireunaan on osoitettu pengerrettäväksi tarkoitettu EV-1-alue, joka toimii hulevesien
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ohjauksen lisäksi valtatien melua ehkäisevänä rakenteena. Pengerrys on osoitettu +1-2 metriä
maanpinnan yläpuolelle.
Asemakaavan osoittama rakentaminen ei vaikuta alueen ulkopuolisten alueiden käyttöön tai
taajamarakenteeseen.
Tämän
myötä
lähimetsien
ja
muiden
lähivirkistysalueiden
käyttömahdollisuudet säilyvät ennallaan.
7.5 Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen
Alueelle sijoittuu teollisuusrakentamista, joka tulee lisäämään sekä henkilöautoliikennettä että
raskasta liikennettä. Lahdentien liikennemääriin suunnittelualueen toteutumisella ei arvioida olevan
suurta
vaikutusta.
Suunnittelualueelle
tulee
yksi
uusi
katuyhteys
Joenkulmantieltä
huoltoasemarakennuksen ja pientalojen välistä kohti pohjoista. Uusi katu on nimetty kaavassa
Körrintieksi.
Alue tukeutuu olemassa olevaan tiestöön. Joenkulmantien alkupätkällä liikenne lisääntyy
rakentamisen myötä jonkin verran. Kevyen liikenteen kulku Lahdentien varrelle tapahtuu
Joenkulmantietä pitkin. Näkemäalueet on tarkasteltu ja ne on osoitettu kaavaan.
Alueelle on laadittu Tiehallinnon ja Destian toimesta parantamisselvitys vuonna 2008. Kaavan
laatimisen yhteydessä tehtiin uusi tarkastelu liikennejärjestelyistä, jossa liittymää on järjestelty
myös
Joenkulmantien
puolelta.
Uudet
liikennejärjestelyt
on
kuvattu
tarkemmin
liikenneselvityksessä (selostuksen liitteenä). Alla on esitetty periaatekuva uusista järjestelyistä.

Kuva 7-1 Ehdotus uusista liikennejärjestelyistä (Ramboll Finland Oy, 2020.)

Selvityksen toimivuustarkasteluiden tuloksissa on esitetty liittymien toimivuutta jononpituus- ja
keskimääräiset viivytykset -kuvien avulla. Esitetyt liittymäjärjestelyt toimivat hyvin
ennustetilanteessa.
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Liikenneselvityksen johtopäätökset ovat seuraavat:
 Liikenne toimii sekä vuoden 2008 tiesuunnitelman (ve1) että nyt esitetyn tarkistuksen (ve2)
mukaisilla liittymäjärjestelyillä
 Nyt esitetyt toimenpiteet pystytään toteuttamaan nykyisellä tiealueella.
 Liikenteellinen toimivuus ei heikkene merkittävästi esitetyn uuden maankäytön tuottaman
lisäliikenteen seurauksena
 Raskaan liikenteen osuus tulee hieman kasvamaan uuden maankäytön toteutumisen myötä
 Tiesuunnitelman ve1 liittymäjärjestelyjä voidaan haluttaessa kehittää ve2 mukaisilla vähäisillä
muutoksilla, erityisesti liikenneturvallisuuden parantamiseksi:
 Liittymäjärjestelyjen selkeyttäminen
 Raskaan liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen
 Bussipysäkkien sijainti lähellä käyttäjiä ja palveluita
 Tievalaistus esitetään myös parannettavaksi, kanavoinnit toteutetaan ajoratamerkinnöin
 Jalankulkijoille päätien ylittäminen hieman helpompaa kuin tiesuunnitelmavaihtoehdossa
 Koska sivuteiden liikennemäärät säilyvät maltillisina, ei liittymiin esitetä raskaita toimenpiteitä
kummassakaan vaihtoehdossa.
Asemakaava-alueen sisällä toteutettiin ajoratatarkastelu HCT-ajoneuvoyhdistelmällä. Kaavassa
osoitetut katualueet riittävät HCT-rekalla liikennöintiin alueen sisäisesti. HCT-tarkastelussa taustalla
käytettiin Destian tekemää tiesuunnitelmaa (2008). Lähtökohtana oli, ettei (LahdentieJoenkulmantie -liittymän) eteläisen liittymähaaran oikealle kääntymiskaistaa toteuteta.
Uudenmaan ELY-keskus on antanut kommenttinsa liikenneselvityksestä ja toteaa, että
asemakaavassa voidaan edetä tiensuunnittelussa liikenneselvityksessä esitetyn ratkaisun
(vaihtoehto 2) mukaisesti tietyin täydennyksin. ELY-keskuksen kommentit tulee ottaa huomioon
jatkosuunnittelussa. Täydennykset on lisätty liikenneselvityksen loppuun.
7.6 Vaikutukset vesitalouteen
Pohjaveteen voi kohdistua vaikutuksia, mikäli paineellisen pohjaveden yläpuolinen heikosti vettä
johtava savi- ja silttikerros puhkaistaan rakentamisen yhteydessä siten, että pohjavesi pääsee
purkautumaan hallitsemattomasti. Seurauksena on mahdollinen pohjaveden pinnankorkeuden
aleneminen, joka voi vaikuttaa pohjaveden riittävyyteen alueen yksityiskaivoissa. Pohjaveden
pinnankorkeuden aleneminen saattaa myös aiheuttaa ympäröivän maan painumista.
Rakentamisen yhteydessä mahdollisesti tehtävät paalutukset voivat aiheuttaa väliaikaisesti ja
paikallisesti lievää pohjaveden samentumista ja pintavesiä voi päästä sekoittumaan pohjaveteen.
Paineellista pohjavettä voi myös nousta vähäisiä määriä paalureikien kautta pohjavesikerroksesta
ylöspäin. Vaikutukset arvioidaan kuitenkin hyvin lyhytaikaisiksi ja paikallisiksi, eikä niillä ole
vaikutusta pohjaveden laatuun tai määrään.
Valmiilla rakennetulla alueella saattaa olla vaikutuksia muodostuvan pohjaveden määrään, mikäli
pohjaveden muodostumisalueelta johdetaan vesiä muodostumisalueen ulkopuolelle esimerkiksi
asvaltoiduilta alueilta. Vaikutukset arvioidaan kuitenkin hyvin vähäisiksi, sillä suunnittelualueelle
ulottuvalla pohjaveden muodostumisalueen osalla muodostuu pohjavettä arviolta noin 1,2 m3/d,
joka on 1,2 % arvioidusta koko pohjavesialueella muodostuvasta pohjaveden määrästä.
Pohjavesikerroksen yläpuolisen heikosti vettä johtavan maa-aineskerroksen paksuus alueella on
pääasiassa yli 15 metriä, minkä vuoksi se suojaa alueen pohjavettä tehokkaasti, eikä rakentamisella
tai valmiilla rakennetulla alueella arvioida olevan pitkäaikaisia tai merkittäviä vaikutuksia
pohjaveden laatuun, määrään tai virtaukseen. Vähäisiä vaikutuksia voi muodostua toimittaessa
pohjavesialueella ja erityisesti pohjaveden muodostumisalueella, jossa maaperä on yleensä
paremmin vettä johtavaa eikä suojavaa, heikosti vettä johtavaa savi- ja silttikerrosta esiinny.
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Vaikutukset voidaan kuitenkin minimoida huomioimalla pohjavesialueella ja pohjaveden
muodostumisalueella sijaitseva kaava-alueen osa suunnittelussa ja rakentamistoimenpiteissä.
7.7 Vaikutukset pintavesiin
Kaava-alueen uudet 9 teollisuustonttia (TY-1 & KTY-1) kasvattavat vettä läpäisemättömän pinnan
määrää ja alueelta syntyviä hulevesivirtaamia. Pintavaluntakertoimen arvioidaan kasvavan
nykyisestä n. 5 %:sta rakennetun tilanteen n. 60 %:iin. Valuntakertoimella kuvataan sitä sadannan
osuutta, josta syntyy pintavaluntaa (pl. imeytyminen / haihdunta). Alueelta syntyvät hulevedet
purkavat Myllyojaan.
Alueen ravinnekuormien ei arvioida kasvavan nykytilanteen peltovesien laatuun verrattuna.
Suurista ajoneuvojen määristä (esim. isot tai raskaan liikenteen pysäköinti alueet) voi aiheutua
öljy- ja metallikuormitusta, mikäli alueelle tulee paljon avoneuvoliikennettä ja raskasta liikennettä.
Suunnittelualueen hulevesikuormitus on todennäköisesti suurimmillaan rakentamisen aikana. Mikäli
alueelle rakentuu teollisuutta, voi hulevesien mukana kulkeutua vesistöön myös muita kuin
tavanomaisia hulevesien haitta-aineita (ravinteet, kiintoaines, metallit).
Hulevesivirtaamien kasvusta koituvat vaikutukset pintavesiin riippuvat kaava-alueelle
tonttikohtaisesti rakennettavista hulevesiä viivyttävistä ja käsittelevistä toimenpiteistä. Kaavassa
on annettu seuraavat yleiset määräykset hulevesien käsittelystä ja viivyttämisestä:


Tonteilla muodostuvat hule- ja kattovedet on käsiteltävä tonttialueen sisällä vesiä
imeyttävin ja virtaamaa hidastavin rakentein. Ennen rakennusluvan myöntämistä tontille
on laadittava suunnitelma hulevesien käsittelystä. Alueelta muodostuville vesille tulee
järjestää tonteilla viivytystilavuutta 1 m3/100 m2 läpäisemätöntä pintaa.



Haitta-ainepäästöjä hulevesiin tuottavan teollisuuden hulevedet tulee käsitellä myös
laadullisesti tonttikohtaisesti.



Vesiä tulee ensisijaisesti johtaa avouomissa.

Myllyojan tulvariskiä arvioitiin hulevesiselvityksessä Suomen ympäristökeskuksen alustavan
hulevesitulvakartan, Pelastusopiston PRONTO-aineiston, kaava-alueen vesien purkupisteen siltaaukkolausunnon ja asukkaiden kokemusperäisiin havaintoihin perustuen. Myllyojan ei arvioida
aiheuttavan tulvariskiä kaava-alueelle.
Tarkempi hulevesiselvitys on kaavaselostuksen liitteenä.
7.8
7.8.1

Vaikutukset pohjaveteen
Rakentamisen aikana

Mikäli paineellisen pohjaveden yläpuolinen heikosti vettä johtava savi- ja silttikerros puhkaistaan
rakentamisen yhteydessä siten, että pohjavesi pääsee purkautumaan hallitsemattomasti, saattaa
tällä olla vaikutuksia alueen pohjaveden määrään. Tällöin saattaa aiheutua vaikutuksia pohjaveden
riittävyyteen alueen yksityiskaivoissa. Pohjaveden pinnankorkeuden laskeminen saattaa myös
aiheuttaa ympäröivän maan painumista. Pohjavesikerroksen yläpuolisen heikosti vettä johtavan
maa-aineskerroksen paksuus alueella on pääasiassa yli 15 metriä, minkä vuoksi se suojaa alueen
pohjavettä tehokkaasti rakentamisen aikana. Näin ollen rakentamisella ei arvioida olevan
vaikutuksia pohjaveden laatuun. Vähäisiä vaikutuksia voi muodostua toimittaessa pohjavesialueella
ja erityisesti pohjaveden muodostumisalueella, jossa maaperä on yleensä paremmin vettä johtavaa
eikä suojaavaa, heikosti vettä johtavaa savi- ja silttikerrosta esiinny. Vaikutukset voidaan kuitenkin
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minimoida huomioimalla pohjavesialueella ja pohjaveden muodostumisalueella sijaitseva kaavaalueen osa suunnittelussa ja rakentamistoimenpiteissä. Rakentamisen yhteydessä mahdollisesti
tehtävät paalutukset voivat aiheuttaa väliaikaisesti ja paikallisesti lievää pohjaveden samentumista
ja pintavesiä voi päästä sekoittumaan pohjaveteen. Paineellista pohjavettä voi myös nousta
vähäisiä määriä paalureikien kautta pohjavesikerroksesta ylöspäin. Vaikutukset arvioidaan
kuitenkin hyvin lyhytaikaisiksi ja paikallisiksi, eikä niillä ole vaikutusta pohjaveden laatuun tai
määrään.
7.8.2

Käytön aikana

Valmiilla rakennetulla alueella saattaa olla vaikutuksia muodostuvan pohjaveden määrään, mikäli
pohjaveden muodostumisalueelta johdetaan vesiä muodostumisalueen ulkopuolelle esimerkiksi
asvaltoiduilta alueilta. Vaikutukset arvioidaan kuitenkin hyvin vähäisiksi, sillä suunnittelualueelle
ulottuvalla pohjaveden muodostumisalueen osalla muodostuu pohjavettä arviolta vain noin 1,2
m3/d, joka on 1,2 % arvioidusta koko pohjavesialueella muodostuvasta pohjaveden määrästä.
Pohjavesikerroksen yläpuolinen heikosti vettä johtava maa-aineskerros suojaa pohjavettä myös
valmiilla rakennetulla alueella. Näin ollen kaavalla ei ole vaikutuksia pohjaveden laatuun. Vähäisiä
riskejä voi muodostua toimittaessa pohjavesialueen varsinaisella muodostumisalueella, jossa
maaperä on yleensä paremmin vettä johtavaa eikä suojaavaa, heikosti vettä johtavaa savi- ja
silttikerrosta esiinny.
Riskit voidaan kuitenkin
minimoida huomioimalla pohjaveden
muodostumisalue suunnittelussa ja toimintojen sijoittamisessa. Varsinainen pohjaveden
muodostumisalue on merkitty kaavakartalle informatiivisesti merkinnällä pv-1. Suojelulliset
tavoitteet ovat samat vedenhankintaa varten soveltuvilla pohjavesialueilla sekä varsinaisilla
muodostumisalueilla.
Pohjavesialue ja pohjaveden paineellisuus tulee huomioida rakentamisessa. Etenkin
pohjavesialueelle ja pohjaveden muodostumisalueelle tulee suunnitella korkeintaan sellaisia
toimintoja, joista ei ole vaaraa pohjaveden määrälle ja laadulle, ellei voida osoittaa, että pohjaveden
pinnan päällä on yli kolmen metrin paksuinen savikerros. Rakentaminen tulee suunnitella koko
kaava-alueella siten, että pohjavesi ei pääse purkautumaan hallitsemattomasti. Ennen rakentamista
tulee tehdä riittävät lisätutkimukset pohjavesiolosuhteiden selvittämiseksi tarkemmin.
Tarkempi pohjavesiselvitys on kaavaselostuksen liitteenä.
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Kuva 7-2 Tutkimuskartta, jossa esitetty havaintoputken ja kaivojen sijainnit sekä vesipintojen korkeus (mpy)

7.9 Vaikutukset luonnonympäristöön
Suunnittelualueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu luonnonsuojelualueita tai
suojeluohjelmien alueita eikä hankkeella siten arvioida olevan vaikutuksia luonnonsuojeluun.
Asemakaavan suorat luontovaikutukset kohdistuvat peltoalueelle, joka muuttuu voimakkaasti
kaavan mahdollistaman pienteollisuustoiminnan ja valmistelevien maanrakennustöiden vuoksi.
Rakentamisen aikana saattaa aiheutua paikallista häiriötä lähiympäristöön, joka kohdistuu
enimmäkseen peltoalueella elävään linnustoon sekä pienen metsäalueen lajistoon. Vaikutuksia ei
voi pitää merkittävinä, sillä ne kohdentuvat maa- ja metsätalouskäytössä oleville alueille, joiden
alueella ei sijaitse lähtötietojen perusteella merkittäviä elinympäristöjä tai suojeltuja biotooppeja.
7.10 Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Asemakaavassa osoitettu rakentaminen muuttaa suunnittelualueen maisemakuvaa vähentäen
alueen nykyistä peltomaista luonnetta rakennetuksi teollisuusalueeksi. Teollisuus- ja
varastorakennukset vaikuttavat erityisesti Lahdentieltä avautuvaan maisemakuvaan, jossa avoin
näkymä muuttuu rakentamisen myötä suljetummaksi. Erillispientalotonttien länsipuolelle ei ole
osoitettu uutta rakentamista, mikä mahdollistaa selkeästi Lahdentieltä erottuvan Vuoren metsäisen
mäkimaiseman säilymisen suunnittelualueen itäpuolella. Maisemassa tapahtuvat muutokset
kohdistuvat myös Vuorentien pientalototeilta avautuviin näkymiin, jotka muuttuvat huomattavasti
rajoittuneemmaksi teollisuustonttien rakentuessa.
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Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueelle (RKY 2009), Vesivehmaan
kylään, ei kohdistu vaikutuksia. Alueelta ei myöskään avaudu näkymiä suunnittelualueelle.
Teollinen rakentaminen tuo uuden elementin alueen kulttuuri- ja kylämaisemaan. Suunnittelualue
sijoittuu maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön alueen laidalle, jossa huoltoasema ja
alueen länsipuolella oleva voimajohto ovat jo muuttaneet osaltaan kulttuurimaiseman
maisemakuvaa.
Alueelle laadittiin kaksi rautalankamallista havainnekuvaa, jossa on kuvattu tilanne, kun alueelle
rakentuvat rakennukset käyttävät kaiken rakennusoikeutensa. Itäisempi KTY-1 -kortteli on kuvattu
havainnekuvaan II-kerroksisena ja läntisempi TY-1 -kortteli I-kerroksisena. Tehokkuusluku
havainnekuvan mukaisessa tilanteessa on e=0,4.
Rakentamisen
tavan
ohjaamisella
pystytään
tehokkaasti
hillitsemään
negatiivisia
ympäristövaikutuksia. Kaavassa on annettu seuraavia määräyksiä rakentamisen tavasta:
KTY-1 ja TY-1 -kortteleissa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että rakentaminen sopii
ympäristöönsä. Rakennusten massoittelun, kattomuotojen ja värityksen osalta tulee pyrkiä
korkealaatuiseen ja yhtenäiseen rakennustapaan. Julkisivut ja piha-alueet on toteuttava
laadukkaasti siten, ettei niistä aiheudu haittaa alueen maisema- tai kyläkuvalle. Materiaaleina tulee
käyttää maalattua puuta, teräsverhoilua tai rapattua muurausta. Rakentamisessa pyritään
yhtenäiseen ilmeeseen, ja julkisivujen tulee olla värityksen ja aukotuksen osalta hillittyjä.
Rakennuslupahakemuksesta on pyydettävä lausunto kaavoitukselta.
Piha- ja varastointialueiden maisemakuvalliseen ja kyläkuvalliseen ulkonäköön tulee kiinnittää
erityistä huomioita. Tonttien aidat tulee rakentaa rakennuksen julkisivulinjan mukaisena ja
julkisivun arkkitehtuuria ja sen tyyliä noudattavana. Ulkovarastointialueet tulee suojata aidalla.
Aidat tulee perustaa routimattomasti.

Kuva 7-3 Havainnekuva luoteen suunnasta
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Kuva 7-4 Havainnekuva lounaan suunnasta

7.11 Vaikutukset talouteen ja elinkeinoelämään
Uuden teollisuusalueen odotetaan tuovan alueelle useita uusia yrityksiä, mikä lisää työpaikkojen
määrää kunnassa ja elävöittää kunnan tavoitteiden mukaisesti Vesivehmaan elinkeinotoimintaa.
Teollisuusalueen
rakentuminen
kehittää
kilpailukykyistä
ja
yhteistyöhön
panostavaa
toimintaympäristöä olemassa oleville ja uusille yrityksille. Alueelle tulevien yritysten uskotaan
parantavan Asikkalan kunnan työllisyystilannetta ja lisäävän kunnan houkuttelevuutta
asuinpaikkana. Nämä vaikuttavat suoraan positiivisesti kunnan talouteen ja elinvoimaisuuteen.
Kaavahankkeella ei ole suoria vaikutuksia asumisen tarpeisiin kyläalueella. Palvelujen paikallinen
saatavuus alueella voi parantua toimintojen lisääntyessä.
7.12 Vaikutukset tekniseen huoltoon
Kaava-alue sijaitsee olemassa olevan keskitetyn vesijohto- ja viemäriverkoston välittömässä
läheisyydessä, johon alue on helposti liitettävissä.
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8.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
8.1 Toteutusta ohjaavat suunnitelmat
Rakentamista
ohjataan
kaavamääräyksillä,
rakentamistapaohjeilla.

rakennusjärjestyksellä

ja

tarvittaessa

Maaperäselvityksessä (Ramboll 2019) on annettu seuraavat suositukset maaperäolosuhteista
johtuen:
 Alueelle suunniteltuihin rakennuksiin ja täyttöihin tulee tehdä kohdekohtaiset pohjatutkimukset.
Perustamistavat tulee tarkentaa rakennuspaikkakohtaisten pohjatutkimusten perusteella.
 Alueilla putkijohdot voidaan alustavasti perustaa maanvaraisesti. Koko alueella pihat ja kadut
voidaan alustavasti perustaa maanvaraisesti.
 Rakennukset tulee salaojittaa ja pintavedet tulee johtaa pois erillisen kuivatussuunnitelman
mukaisesti.
 Radon tulee huomioida rakenteita suunniteltaessa. Radonhaittojen ehkäisemiseksi
alapohjarakenteet tulee tarvittaessa tiivistää sekä maata vasten olevien lattioiden
salaojakerrokseen on rakennettava radon -imuputkisto, jossa on varauduttava koneelliseen
ilmanpoistoon.
Alueelle suunniteltuihin rakennuksiin ja täyttöihin tulee tehdä kohdekohtaiset pohjatutkimukset.
Perustamistavat tulee tarkentaa rakennuspaikkakohtaisten pohjatutkimusten perusteella.
8.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaavaa voidaan toteuttaa sen tultua lainvoimaiseksi.
8.3 Toteutuksen seuranta
Kunta valvoo kaavamääräysten ja rakennuslupien kautta uudisrakennusten soveltumista alueelle.
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