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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 
Asemakaavan muutos koskee Kalkkisten kylän 406 tilaa Humalonpohja 2:227, sekä tiloja 3:436, 3:325, 
3:208, 3:206, 3:47 ja 3:176. Asemakaavalla muodostuvat Kalkkisten kylän 406 korttelit 1-5. 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
Suunnittelualue sijaitsee Päijät-Hämeessä, Asikkalan kunnan Kalkkisten kylässä. Suunnittelualueen laajuus 
on yhteensä noin 5,08 hehtaaria. Alue sijaitsee Kalkkisten taajaman luoteispuolella Humalontien 
alkupäässä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alueen sijainti opaskartassa. 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
Humalon asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa uusien pientalojen ja kytkettyjen talojen 
sijoittuminen kunnan omistamalle alueelle, osin olemassa olevan, mutta myöhemmin laajennettavan 
kunnallistekniikan yhteyteen.  
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
1. Osallistumis ja arviointisuunnitelma, 30.4.2014 (päivitetty 8.9.2014, 19.1.2015, 1.4.2015) 

2. Humalon asemakaavan kaavakartta, kaavamerkinnät ja –määräykset, 1.4.2015  

3. Asemakaavan seurantalomake 

4. Luonnosvaiheen lausuntojen ja mielipiteiden tiivistelmät ja vastineet 

5. Ehdotusvaiheen lausuntojen ja mielipiteiden tiivistelmät ja vastineet 

6. Havainnekuva 
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1.6 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 

-Asikkalan ja Padasjoen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Terhi Moilanen, 

Hämeen ympäristökeskus, 2004 

- Aurinkovuoren, Anianpellon ja Vesivehmaankankaan pohjavesialueiden 

suojelusuunnitelma (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 2001) 

- Melualueiden priorisointi, Hämeen tiepiiri 30.7.2003, liite 30 

- 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) 

-Ruotsalaisen, Kymenvirran ja Rutalahden rantaosayleiskaava-aineistot 

- Ympäristöhallinnon Hertta-järjestelmän tiedot. 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Asikkalan kunnanhallitus on tehnyt aloitteen Humalon asemakaavan laatimiseksi. Asikkalan kunnanhallitus 
on 26.5.2014, § 120 hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettanut hankkeen vireille. 
Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kuulutettu  4.6.2014. Kunnanhallitus on hyväksynyt 
luonnosvaiheen asiakirjat 15.9.2014 § 187 ja kaavaluonnos on ollut MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti 
nähtävillä 24.9.-23.10.2014 välisenä aikana. Kunnanhallitus on hyväksynyt ehdotusvaiheen asiakirjat 
9.2.2015 § 97 ja kaavaehdotus on ollut MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti nähtävillä 18.2.-19.3.2015 välisenä 
aikana. 
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2.2 Asemakaava 
Asemakaavalla muodostetaan pientalotontteja ja erillispientalotontteja kunnan omistamalle alueelle. 
Samalla kaavoitetaan ympäröiviä olemassa olevia yksityisessä omistuksessa olevia kiinteistöjä. Lisäksi 
muodostuu katualuetta ja lähivirkistysaluetta. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Toteuttaminen alkaa kaavan saatua lainvoiman. 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
Suunnittelualue muodostuu luonnontilaisesta niitystä sekä vanhoista pientalotonteista. Alueen poikki 
kulkee Humalontie. Olemassa oleva rakennuskanta sijoittuu pääosin Kalkkistentien (mt 3142) varrelle. 
Aluetta ympäröi pelto- ja metsäalueet, maantie sekä pientalokiinteistöt. Alueelta ei ole avointa 
näköyhteyttä vesistöalueeseen, eikä sitä voida havaita vesistöstä käsin. 

3.1.2 Luonnonympäristö 
Maisemarakenne, maisemakuva 

Suunnittelualue sisältyy maakuntakaavassa 2006 (vahv. 11.3.2008) kulttuurihistorian tai maiseman 
kannalta tärkeään alueeseen (ma 5); Kalkkisten kylä ja Kymenvirran kulttuurimaisema. Kalkkisten kylän 
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä ja maakunnallisesti arvokasta maisema-
aluetta. Alueella on asumiseen liittyvää historiaa, perinnemaisemia ja peltopohjia. Vuoden 2009 
valtakunnallisissa inventoinneissa kohde on kuitenkin poistettu. 

Maaperä ja maaston muodot 

Maaperä on Humalontien pohjoispuolella pääosin kalliota ja eteläpuolella pääosin hiekkamoreenia. Alueen 
reunamilla on savimaata. Maasto viettää alas lounaaseen. 
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Maaperäkartta. 

 

Luonnonolot 

Rakentamaton alue on luonnontilaista taimittunutta niittyä. Aluetta ympäröi pelto- ja metsäalueet. 

Vesistöt ja vesitalous 

Alue ei sijaitse pohjavesialueella.  

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 

Kaava-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee pientaloasutusta. Rakentamattomalla alueella 
tutkitaan sekä erillispientalojen, että kytkettyjen-/rivitalojen sijoittamista. 

Taajamakuva, yhdyskuntarakenne 

Alue on Kalkkisten kylän keskustan tuntumassa ja Kalkkistentien varrella. Suunnittelualueella on 40-, 50-, ja 
60-luvun puutaloja, jotka ovat ympärivuotisessa asuinkäytössä. Rakennukset ovat väritykseltään vaaleita tai 
perinteisen punaisia.  Muut lähistöllä sijaitsevat talot ovat vuosilta 1928-2002, joiden muoto, materiaalit ja 
värimaailma vaihtelevat laidasta laitaan. 

Alue kuuluu jo osittain kunnan vesihuoltoverkostoon, johon uudetkin tontit liitetään. 
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Asuminen 

Uusi alue sijoittuu Kalkkisten ydinkylävyöhykkeen sisään. Kaava-alueella ja sen vieressä sijaitsee tiivistä 
pientaloasutusta. 

Palvelut 

Alueen lähipalvelut sijaitsevat Kalkkisten kylällä, jossa toimii mm. ryhmäperhepäiväkoti, koulu (luokat 1-6), 
kyläkauppa, pankki, polttoaineautomaatti, baari ja kirkko. Matkaa lähipalveluihin on noin 0,7-1,5 
kilometriä. Muut palvelut sijaitsevat Vääksyssä, jonne on matkaa noin 28 km. Kalkkinen on selkeästi oma 
kylänsä, joka ei peilaudu Vääksyyn. 

Työpaikat, elinkeinotoiminta 

Suunnittelualueella ei ole työpaikkoja. Työpaikat löytyvät Kalkkisista sekä muualta kunnasta. 

Virkistys 

Alle kilometrin päässä sijaitsee uimapaikka. Venesatama ja laivalaituri sijaitsevat noin kilometrin päässä. 
Yleisiä ulkoilualueita/hiihtoladut löytyvät n. 1,5 km:n päästä. 

Liikenne 

Aluetta reunustaa koillisessa maantie 3142, joka on nimeltään Kalkkistentie. Suunnittelualueen kohdalla 
alkaa paikallinen nopeusrajoitus 50 km/h. Suunnittelualueesta luoteeseen on voimassa yleisrajoitus 80 
km/h. Maantieltä erkanee alle kilometrin mittainen Humalontie, joka on päättyvä tie. Humalontieltä on 
kulku muutamille olemassa oleville rakennetuille kiinteistöille. Alueella ei ole kevyen liikenteen verkostoa. 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Suunnittelualue sisältyy voimassa olevan maakuntakaavan kulttuurihistorian kannalta valtakunnallisesti 
merkittävään kulttuuriympäristöön (kmv 6); Kalkkisten kylä ja Kymenvirran kulttuurimaisema. Vuoden 2009 
valtakunnallisissa inventoinneissa kohde on kuitenkin poistettu. 

Alueella ei ole muinaismuistoja Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan. 

Tekninen huolto 

Alueelle on jo osittain rakennettu kunnallistekniikka. 

 Sosiaalinen ympäristö 

Kalkkisten alue on tällä hetkellä harvaan asuttua seutua. Kalkkisten ydinkylävyöhykkeellä on yleisesti 
kuitenkin tiiviimpää asumista sekä palveluita. 

3.1.4 Maanomistus 
Suunnittelualue on osittain kunnan omistuksessa ja osittain yksityisessä omistuksessa. 
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Kiinteistöjen omistus; violetilla pohjalla on kunnan omistamaa maata ja kellertävällä yksityisen omistamaa. 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista kaavaa koskee 

-Toimiva aluerakenne 

-Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 

-Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat. 

Asemakaavoituksen yhteydessä tulee edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista ja 
huomioida aihekokonaisuuksien erityistavoitteet. 

Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet astuivat voimaan 1.3.2009. Muutosten osalta 
Humalon asemakaavaa koskevat seuraavat erityistavoitteet: 

-Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: 

Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä 
verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. 

Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön 
käyttöedellytyksiä. 

-Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat: 
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Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja 
luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon 
alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. 

Maakuntakaava 

Maakuntakaava on vahvistettu 11.3.2008. Kaavassa alue on merkitty kyläalueeksi (AT) sekä 
maaseutumaiseksi alueeksi. Alue sisältyy kulttuurihistorian tai maiseman kannalta valtakunnallisesti 
merkittävään alueeseen (kmv) sekä kulttuurihistorian tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään 
alueeseen (ma). Suunnittelualueen tuntumassa on ohjeellinen ulkoilureitti (vihreät rinkulat). 

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto on kesäkuussa 2010 päättänyt maakuntahallituksen esityksen 
mukaisesti käynnistää uuden maakuntakaavatyön. Uuden maakuntakaavan tavoitevahvistumisvuosi on 
2014. Kaavaluonnokseen on merkitty AS6, muutospainealue,  joka sijaitsee noin puolentoista kilometrin 
päässä suunnittelualueelta. AS6 on Karilanmaan tuulivoima-alue, joka on potentiaalinen 
tuulivoimarakentamiselle soveltuva alue, josta on tarkoitus tehdä jatkoselvityksiä.  

 

Ote 11.3.2008 vahvistetusta maakuntakaavasta. 
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 Ote vireillä olevasta maakuntakaavaluonnoksesta. 

Yleiskaava 

Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Alueen läheisyydessä, lähimmillään n. 50 metrin päässä on 
Ruotsalaisen rantaosayleiskaava-alueen raja. Rajalla alue on M, maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Kaava 
ei ole vielä lainvoimainen (4/2015). 

 

Ote Ruotsalaisen rantaosayleiskaavasta 
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Kylän rakenne: 

Yleiskaavatasoisesti kylän rakenteessa tapahtuvat muutokset ovat pieniä. Kartasta näkee vuoden 1998 
tilanteen, jonka jälkeen kylä on tiivistynyt ja rakentunut entisestään mm. Kirkkopellon alueen (10 tonttia) 
osalta. Humalon alue sijoittuu pienten tilojen jatkeeksi ydinalueen reunalle. 

 

 

Karttaote Asikkalan kulttuuriympäristöohjelmasta, josta selviää kylän rakenne v. 1998 

Asemakaava 

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Humalon asemakaavan tarve on lähtenyt Asikkalan kunnanhallituksen aloitteesta sekä yksityiseltä 
toimijalta. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Asikkalan kunnanhallitus on 26.5.2014, § 120 hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettanut 
hankkeen vireille. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

4.3.1 Osalliset 
Osallisia ovat alueen maanomistajat, alueella toimivat yhdistykset 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 §). 

4.3.2 Vireilletulo 
Vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on päätetty kunnanhallituksessa 26.5.2014, § 
120 sekä kuulutettu 4.6.2014 Päijät-Häme –lehdessä .  

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Työn aluksi on laadittu MRL:n 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (liite 1). Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa on kerrottu kaavan tavoitteista, aikataulusta, osallistumismahdollisuuksista ja 
vuorovaikutusmenettelyistä kaavoituksen aikana. 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 
Viranomaisneuvotteluja  järjestetään tarvittaessa. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 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. 

Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa 
soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään. 
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Yleiskaavallinen tarkastelu (MRL 54 §) rakentamisen sovittamiseksi arvioidaan vaikutusten arvioinneissa 
suunnittelualuetta laajemmalla alueella kohdassa 5.4. 

Kunnan asettamat tavoitteet 
Tavoitteena on lisätä kunnan pientalotonttitarjontaa elinvoimaisella ja palveluita tarjoavalla Kalkkisten 
kylällä, olemassa olevan kunnallisteknisen verkoston alueella. 

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
Suunnittelussa hyödynnetään valmista kunnallistekniikkaa ja tiestöä. 

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Maisemallinen kulttuuriympäristö huomioidaan alueen säilymisessä kylämäisenä. Rakentaminen 
sopeutetaan riittävän väljänä ympäröivään rakennuskantaan ja maisemaan. 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 
Humalontien yksityistien alueelle jätetään kaavassa tilavarausta 5 metriä keskilinjasta, jolloin kunnan 
omistamat tontit Humalontien varrella hieman kapenevat ja kaava-alue siltä osin pienentyy. Lisäksi kaava-
alueesta jätetään pois tilat 2:143 ja 3:407. 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

5.1.1 Mitoitus 
Kaavalla muodostuu viisi korttelia. Yksityisessä omistuksessa olevia tontteja kaavoitetaan 3 kpl (yht. n. 0,74 
ha), jotka ovat jo rakentuneet. Kunnan omistuksessa olevia tontteja kaavoitetaan 10 kpl (yht. n. 3,52 ha). 
Uusien tonttien koot ovat noin 3500 m2. Tonttitehokkuus on e=0,20. 

Alueen laskennallinen asukasmäärä on noin 36. 

5.1.2 Palvelut 
Kaupalliset ja julkiset palvelut löytyvät osittain Kalkkisten kylältä ja osittain Vääksystä. 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Kalkkisten kylärakenne tiivistyy uuden alueen myötä. Uudisrakentamisen sopeutuminen ympäröivään 
rakennuskantaan huomioidaan kaavamerkinnöissä ja –määräyksissä. 

5.3 Aluevaraukset 

5.3.1 Korttelialueet 
Kaava-alue on kooltaan noin 5,08 hehtaaria.  

Erillispientalojen korttelialue (AO) 

Kortteliin 1 muodostuvat tontit 1 ja 2, kortteliin 2 muodostuva tontti 1, kortteliin 3 muodostuvat tontit 1 ja 
2 sekä kortteliin 4 muodostuvat tontit 3 ja 4 ovat yhteensä n. 2,22 ha. Rakennusoikeutta tonteilla on 
yhteensä n. 4439 k-m2. 
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Asuinpientalojen korttelialue (AP) 

Kortteliin 4 muodostuvat tontit 1 ja 2 sekä kortteliin 5 muodostuvat tontit 1-4 ovat yhteensä n. 2,07 ha. 
Rakennusoikeutta tonteilla on yhteensä n. 4146 k-m2. 

5.3.2 Muut alueet 
Lähivirkistysalue (VL) 

Kaava-alueella on kaksi lähivirkistysaluetta, jotka ovat yhteensä n. 0,3491 ha. 

Katualueet 

Alueelle muodostuu katualuetta, jota on yhteensä n. 0,4383 ha. 

5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
Suunnittelualue tiivistää Kalkkisten kylärakennetta ja muodostaa rakennushistoriallista kerrostuneisuutta. 
Yleiskaavatasolla muutokset ovat pieniä.  3.2.1 Yleiskaava-kohdan kulttuuriympäristökartasta voi nähdä 
kylärakenteen ja ydinkyläalueen. 

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
Uudet tontit muodostuvat luonnontilaiselle, metsittyneelle niittypohjalle, joka muodostuu hoitamattomista 
koivujen, pihlajien ja pajujen taimista. Luonnontilaisen niityn määrä vähenee rakentamisen myötä. 
Suunnittelualueen luonnonympäristössä ei kuitenkaan ole merkittävää luontoarvoa, joten alue sopii hyvin 
rakentamiseen. Maisemassa tulee huomioida rakennetun ja luonnonympäristön vaihtelu siten, että 
maiseman kylämäinen luonne säilyy. 

5.4.3 Muut vaikutukset 
Taajamakuvaan 

Kalkkistentien läheisyyteen tulee asutusta, joka elävöittää kylää. Taajamakuvaan tulee lisää 
rakennuskannan kerroksellisuutta. 

Kulttuurimaisemaan 

Rakentamisen sopeuttamisessa maisemaan tulee kiinnittää kulttuurimaisemassa erityistä huomiota. 
Tarvittaessa laaditaan rakentamista ohjaavat ohjeet niiltä osin kuin ne voidaan olemassa olevan 
rakennuskannan pohjalta perustellusti laatia. Suunnittelualueella ei kuitenkaan ole merkittäviä 
maisemakohtia, näkymiä, ym., joten alueen sijainti kulttuurimaisemassa on hyvä. 

Muinaismuistoihin 

Ei vaikutusta. 

Virkistykseen 

Lähialueiden virkistyskäyttö lisääntyy. 
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Sosiaaliseen ympäristöön 

Alueelle muodostuu lisää asutusta, joten alue elävöityy. 

Liikenteelliset vaikutukset 

Ajoneuvoliittymien määrä Kalkkistentiellä ei lisäänny. Humalontien liittymän käyttö lisääntyy jonkin verran 
uuden asuinrakentamisen myötä. Mahdollinen kevyt liikenne Kalkkisten keskustaan lisääntyy. 

Tekninen huolto 

Kaava-alue sijaitsee olemassa olevan vesi- ja viemäriverkoston piirissä, johon tontit on helposti liitettävissä. 

Taloudelliset vaikutukset 

Kaava-alue sijoittuu yhdyskuntarakenteen keskelle, joten suuria investointeja ei tarvita. Kunta saa 
verotuloja asukkaista, jotka alueelle muuttavat. Vaikutuksia on myös Kalkkisten yrityksiin ja palveluihin, 
joita hyödynnetään enemmän. 

Yksityistaloudelliset kustannukset 

Ei vaikutusta. 

Terveellisyys ja turvallisuus 

Kevyt liikenne Kalkkisten keskustaan tapahtuu maantien 3142 reunaa pitkin, jolla nopeusrajoitus on 50 km 
tunnissa. 

Maakuntakaavaluonnoksessa merkityn tuulivoima-alueen vaikutuksia n. 1,5 km:n päässä 
suunnittelualueella ei tässä vaiheessa voida selvittää, mitä terveys- tai viihtyisyyshaittoja se tuottaa ja 
miten ne voidaan ehkäistä. Vaikutukset tulevat koskemaan myös olemassa olevaa asutusta tuulivoima-
alueen ja nyt asemakaavoitettavan suunnittelualueen välissä. 

Liikenneturvallisuus 

Kevyt liikenne Kalkkisten keskustaan tapahtuu maantien 3142 reunaa pitkin, jolla nopeusrajoitus on 50 km 
tunnissa. Alueen sisäisen kevyen liikenteen kulku suunnitellaan katusuunnittelun yhteydessä. 

Ihmisten elinolot ja terveys 

Ei vaikutusta. 

Ympäristön puhtaus 

Ei vaikutusta. 

Sosiaaliset olot  

Kalkkisten palvelujen mm. koulun ja yritysten käyttö lisääntyy.  Ks. 3.1.3 Palvelut 
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5.5 Ympäristön häiriötekijät 
Kaavan toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä ympäristöhäiriöitä. 

5.6 Kaavamerkinnät ja –määräykset 
Kaavamerkinnät ja  –määräykset on osoitettu kaavakartassa. 

5.7 Nimistö 
Alueella on olemassa oleva Humalontie, jonka alkupää muuttuu kaduksi. Humalontieltä erkanee uusi katu, 
joka nimetään Mallasmutkaksi. 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
Asemakaava toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslain, kaavamääräysten, rakennusjärjestyksen ja yleisten 
vallitsevien määräysten ja normien mukaan yhdessä viranomaisten kanssa. 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
Asemakaava voidaan toteuttaa sen tultua lainvoimaiseksi. 

6.3 Toteutuksen seuranta 
Kunta valvoo kaavamääräysten ja rakennuslupien kautta uudisrakennusten soveltumista alueelle. Ks. 6.1. 

LIITTEET 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Kaavakartta ja –määräykset 

Asemakaavan seurantalomake 

Luonnosvaiheen lausuntojen ja mielipiteiden tiivistelmät ja vastineet 

Ehdotusvaiheen lausuntojen ja mielipiteiden tiivistelmät ja vastineet 

Havainnekuva 

 

Vääksyssä 1.4.2015 
Asikkalan kunta 
 

Samuli Kantola  Sini Utriainen 
Kaavoituspäällikkö YKS 475  Kaavoitusassistentti 
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