
 
ASIKKALAN KUNTA 
KAAVOITUSPALVELUT 
 
 

 
 
 
 

KAAVOITUSKATSAUS 2019 
KAAVOITUSOHJELMA 2020-2024 

 
 
 
 
  



Asikkalan kunta  KAAVOITUSKATSAUS 2019 2 
Kunnanhallitus KAAVOITUSOHJELMA 2020-2024  

1 Sisällys 
1 Sisällys ......................................................................................................................... 2 

2 Yleistä ........................................................................................................................... 4 

3 Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ............................................... 5 

4 Kaavajärjestelmä .......................................................................................................... 6 

5 Rakennusjärjestys ........................................................................................................ 7 

6 Kaavan laatiminen ja käsittely Asikkalassa ................................................................... 8 

6.1 Kaavoitusprosessi ................................................................................................. 8 

7 Maakuntakaavoitus ....................................................................................................... 9 

8 Yleiskaavoitus ............................................................................................................... 9 

9 Yleiskaavoitusohjelma ................................................................................................ 10 

9.1 Kymenvirran, Ruotsalaisen ja Rutalahden rantaosayleiskaava ........................... 10 

10 Asemakaavoitus ...................................................................................................... 10 

11 Asemakaavoitusohjelma ......................................................................................... 10 

11.1 Telakkarannan asemakaavamuutos .................................................................... 10 

11.2 Metsä-Aakalan teollisuusalueen asemakaava ..................................................... 11 

11.3 Aniankedon asemakaava .................................................................................... 11 

11.4 Kortteleiden 412 ja 413 asemakaavamuutos ....................................................... 11 

11.5 Metsä-Aakalan asemakaava, asuinalue .............................................................. 11 

11.6 Osuuspankin asemakaavamuutos ....................................................................... 11 

11.7 Reimarin asemakaava ......................................................................................... 12 

11.8 Uudet pientaloalueet ............................................................................................ 12 

11.9 Vesivehmaan lentokenttä .................................................................................... 12 

11.10 Muu asemakaavoitus ....................................................................................... 12 

12 Ranta-asemakaavoitus ........................................................................................... 12 

13 Ranta-asemakaavoitusohjelma ............................................................................... 13 

13.1 Pelto-Kamppilan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus ................................. 13 

13.2 Muu ranta-asemakaavoitus ................................................................................. 13 

14 Muu suunnittelu ....................................................................................................... 13 

14.1 Vääksyn maankäytön kokonaissuunnitelma ........................................................ 13 

14.2 Poikkeamisluvat ................................................................................................... 13 

14.3 Vesihuollon suunnitelmat ..................................................................................... 14 

14.4 Muut suunnitelmat ............................................................................................... 14 



Asikkalan kunta  KAAVOITUSKATSAUS 2019 3 
Kunnanhallitus KAAVOITUSOHJELMA 2020-2024  

15 Karttatietoja ............................................................................................................. 14 

16 Palvelutietoja ........................................................................................................... 14 

17 Asikkalan kunta / Konsernipalvelut / Tekniset palvelut ............................................ 15 

17.1 Henkilöstö yhteystietoineen ................................................................................. 15 

 ....................................................................................................................................... 16 

 

 

  



Asikkalan kunta  KAAVOITUSKATSAUS 2019 4 
Kunnanhallitus KAAVOITUSOHJELMA 2020-2024  

2 Yleistä 
 
1.1.2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain 7§ mukaan kuntien on 
laadittava vuosittain kaavoituskatsaus. Sen tarkoituksena on tiedottaa 
kunnassa vireillä olevista ja lähitulevaisuudessa vireille tulevista maankäytön 
suunnitteluun liittyvistä hankkeista. 
 
Kuntien itsenäistä päätösvaltaa kaavoituksessa on lisätty. Vanhan 
rakennuslain ja -asetuksen mukaiset asema-, rakennus- ja rantakaavat 
yhdistettiin yhdeksi kaavamuodoksi, asemakaavaksi. Sekä yleiskaavat että 
asemakaavat hyväksyy kunta. 
 
Alueellisten ELY - viranomaisten tehtävät painottuvat kaavoituksen ennakko- 
ohjaukseen ja asiantuntija-avun antamiseen. Maankäyttö- ja rakennuslain   8 
§:n mukaisesti kunnan ja alueellisen ELY-keskuksen kesken on käytävä 
vähintään kerran vuodessa kehittämiskeskustelu, jossa käsitellään mm 
seuraavia asioita: 
• vireillä olevia ja lähiaikoina vireille tulevia merkittäviä kaava- asioita 
• kunnan alueiden käytön suunnittelua ja sen kehittämistä 
• kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. 
 
Vuoden 2018 kehittämiskeskustelu on käyty 14.12.2018 
 
Nykyinen laki edellyttää kunnilta entistä enemmän voimavaroja, 
asiantuntemusta ja pätevyyttä maankäytön suunnittelun / kaavoituksen sekä 
rakennusvalvonnan hoitamiseen. 
 
Kaavoituskatsaus ja merkittävimmät maankäytön suunnitteluhankkeet ovat 
esillä myös kunnan internet kotisivuilla, osoitteessa: 
http://www.asikkala.fi  
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3 Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 
 

Ihmisten kiinnostus elinympäristöään koskeviin asioihin on kasvanut. 
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää vuorovaikutuksen järjestämistä jo 
kaavahankkeen valmisteluvaiheesta lähtien. Tehokkaan vuorovaikutuksen 
aikaansaaminen edellyttää kaikkien osapuolten välillä tapahtuvaa avointa 
tiedonvaihtoa, yhteisen kielen ja tiedollisen tason hakemista sekä 
kaavasuunnitelmien ymmärrettävyyden parantamista. Kuntien tulee tiedottaa 
kaavoituksen alkamisesta kaikille niille joita se koskee ja heille tulee järjestää 
mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kaavan valmisteluun. 
 
Kaavoitustyön käytännön vuorovaikutteisuutta lisätään osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmalla, joka on tehtävä jokaisesta kaavasta riittävän 
aikaisessa vaiheessa. Suunnitelmalla arvioidaan kaavoituksen vaikutuksia ja 
selvitetään eri tahot, jotka valmisteluun on kytkettävä. Lisäksi pyritään 
kartoittamaan erilaiset menetelmät ja tavat jotka sopivat parhaiten ao. 
hankkeeseen. Vuorovaikutus voidaan siten järjestää kuhunkin 
kaavoitustilanteeseen sopivalla tavalla. Kuntalaiset voivat lisäksi vaikuttaa 
kaavoitukseen ja ympäristöön tekemällä aloitteita, osallistumalla kaavoituksia 
koskeviin esittely- ja neuvottelutilanteisiin sekä erilaisiin 
kaavoituskeskusteluihin. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslakiin sisältyy käsite, osalliset. Osallisilla tarkoitetaan 
asukkaita, maanomistajia ja kaikkia niitä, joiden asumiseen työntekoon tai 
muihin oloihin kaavan maankäyttöratkaisut saattavat vaikuttaa sekä niitä 
viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Kunnan 
on ilmoitettava kaavoituksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta riittävästi. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 § mukaisesti 
osallisille on varattava tilaisuus mielipiteensä esittämiseen kaavoja 
valmisteltaessa, asettamalla valmisteluaineisto julkisesti nähtäville. Nähtävillä 
(MRA 27§) olevista kaavaehdotuksista asukkaat, maanomistajat ym. osalliset 
voivat tehdä kirjallisen muistutuksen. 
 
Kansalaisten osallistumisoikeus on kirjattu myös Suomen perustuslain 14 §:ää 
n, jonka mukaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus 
terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään 
koskevaan päätöksentekoon. 
 
Osayleiskaavojen osalta kaavojen laatimisprosessiin liittyy olennaisesti 
ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Kuntalaisille 
ympäristövaikutusten arviointi tarjoaa mahdollisuuden osallistua asioiden 
suunnittelu- ja valmisteluvaiheisiin ja saada tietoa tulevista muutoksista. 
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Alueellinen ELY-keskus toimii yhteysviranomaisena hankkeiden YVA- 
menettelyssä. 
 
Kaikkiin kaavahankkeisiin sisältyy kaavaselostuksen laatiminen. 
Kaavaselostuksessa tulee arvioida kaavan vaikutuksia, vaikkei kaava  
itsessään varsinaista YVA- menettelyä vaatisikaan. 
 

4 Kaavajärjestelmä 
 

 
 
Yleispiirteisimpänä kaavana toimii maakunnan liiton laatima maakuntakaava. 
Maakuntakaavan hyväksyy maakunnan liiton liittovaltuusto. Maakuntakaava 
osoittaa maakunnan näkemyksen aluerakenteen kehittämisestä, ratkaisee 
vaikutuksiltaan ylikunnalliset maankäyttökysymykset sekä välittää 
valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet kunnalliseen kaavoitukseen. 
 
Kunnassa maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen ja toimintojen yhteen 
sovittaminen tapahtuu yleiskaavoituksella. Yleiskaava voidaan laatia 
maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella ja sisällöltään 
sekä oikeusvaikutuksiltaan joustavana erilaisten tilanteiden mukaisesti. 
Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain. (MRL 35 §). 
Osayleiskaava voi käsittää kokonaismaankäyttöratkaisun tai vain jonkin 
sektorin, esimerkiksi virkistys- ja/tai suojelualueet. Osayleiskaava laaditaan 
yleiskaavaprosessin mukaisesti, ja se on oikeusvaikutteinen, ellei toisin 
ilmoiteta. Oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaa yksityiskohtaisempaa 
suunnittelua, viranomaisten toimenpiteitä ja sillä on myös yksityisiin 
maanomistajiin kohdistuvia oikeusvaikutuksia. Yleiskaavan kunnassa 
hyväksyy kunnanvaltuusto (MRL 37§) Kaupunkiseuduille tai muille 
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tarkoituksenmukaisille aluekokonaisuuksille voidaan laatia myös kuntien 
yhteinen yleiskaava. Yhteinen yleiskaava helpottaa mm. kuntien tahdon 
esittämistä maakuntakaavoituksen pohjaksi, ja sillä on mahdollista ohjata mm. 
teiden, suurmyymälöiden, työpaikkojen ja asuntoalueiden sijoittumista. Kunnat 
voivat päättää, minkä yhteisen toimielimen tehtäväksi tällainen kaava 
annetaan. Kuntien yhteiset yleiskaavat vahvistaa ympäristöministeriö. 
 
Alueiden käytön yksityiskohtaista rakentamista, kehittämistä ja järjestämistä 
ohjaamaan laaditaan asemakaava. Sen tarkoitus on osoittaa alueet erilaisia 
tarkoituksia varten sekä ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä, 
huomioiden paikalliset olosuhteet, kaupunki- ja maisemakuvan, olemassa 
olevan rakennuskannan sekä hyvän rakentamistavan. Asemakaavan 
hyväksyy kunnanvaltuusto. Kunnan päätöstä ei saateta valtion viranomaisen 
vahvistettavaksi, vaan vahvistusmenettely on korvattu alueellisen ELY- 
keskuksen oikaisukehotus- ja valitusoikeuksilla. 
 
Kuntien kaavapäätöksistä sekä maakuntakaavasta voidaan valittaa ensi 
asteessa hallinto-oikeuksiin. Myös lupapäätöksistä valitus osoitetaan hallinto- 
oikeudelle. Jatkovalitus tehdään kaikissa tapauksissa korkeimpaan hallinto- 
oikeuteen. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 60§ mukaan kunnan tulee arvioida 
asemakaavojen ajanmukaisuutta ja pitää kaavat ajan tasalla. Uuteen lakiin 
sisältyy erityissäännös asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioinnista. Jos 
asemakaava, joka on ollut voimassa 13 vuotta, on merkittävältä osaltaan 
toteuttamatta, ei rakennuslupaa saa myöntää uudelle rakennukselle ennen 
asemakaavan ajanmukaisuuden arviointia. Kunnan päätös, jolla kaava on 
todettu vanhentuneeksi, merkitsee samalla rakennuskiellon voimaantuloa 
alueella kaavan muuttamista varten. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaan vesistön ranta-alueeseen 
kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa 
tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty 
yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen 
perusteena. 
 

5 Rakennusjärjestys 
 

Voimassa oleva Asikkalan kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty 
kunnanvaltuustossa 10.10.2011 ja astunut voimaan 1.1.2012. 
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6 Kaavan laatiminen ja käsittely Asikkalassa 

6.1 Kaavoitusprosessi 
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Edellisellä sivulla olevassa kuvassa on esitetty kaavoitusprosessin 
eteneminen. Kaavaprosessin eteneminen eroaa vähän aloitteen tekijän 
perusteella. Kunnan omasta aloitteesta lähteneen kaavan eri vaiheissa asiat 
viedään kaavoitusjaostoon. Jos kyseessä on yksityisestä aloitteesta, 
kaavoitusjaoston rooli jää pois. 

7 Maakuntakaavoitus 
 

Maakuntakaava on yleispiirteinen alueidenkäyttösuunnitelma maakunnassa 
tai jonkin sen alueen osalla. Aikaisemmin maakuntakaava on hyväksytty 
maakuntavaltuustossa ja se on vahvistettu ympäristöministeriössä. 1.2.2016 
jälkeen maakuntakaavan on hyväksynyt maakuntavaltuusto. 
 
Päijät-Hämeen maakuntakaavatyö käynnistettiin 7.6.2010. Kaavaehdotus oli 
nähtävillä kesällä 2015 ja korjattuna uudestaan kesällä 2016 ja se on 
hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2016. Maakuntahallitus päätti 
20.2.2017 § 19 määrätä Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 tulemaan 
voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti ennen kuin se on 
saanut lainvoiman ja että maakuntakaava kumoaa voimaan tullessaan 
ympäristöministeriön 11.3.2008 vahvistaman Päijät-Hämeen maakuntakaavan 
2006. http://www.paijat-hame.fi/ 

8 Yleiskaavoitus 
 
Vahvistuneet yleiskaavat ja rantaosayleiskaavat listattuna: 
 
• Vääksyn osayleiskaava, vahvistunut 31.5.2010. 
• Urajärven osayleiskaava, vahvistunut 28.1.2015. 
• Vesivehmaan osayleiskaava, vahvistunut 25.3.2015. 
• Päijänteen rantaosayleiskaava, vahvistunut 2.12.2002. 
 
Yleiskaavat ja rantaosayleiskaavat ovat myös nähtävillä internetissä 
osoitteessa: 
http://www.asikkala.fi/index.php/palvelut/kaavoitus/vahvistuneet-kaavat 
 
 
 

http://www.paijat-hame.fi/
http://www.asikkala.fi/index.php/palvelut/kaavoitus/vahvistuneet-kaavat
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9 Yleiskaavoitusohjelma 

9.1 Kymenvirran, Ruotsalaisen ja Rutalahden rantaosayleiskaava 
 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan 22.5.2017 § 23. 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi kunnanvaltuuston päätöksen 
päätöksellään 28.5.2018 18/0198/2. Osayleiskaavan uudelleen 
käynnistäminen on tavoitteena lähivuosina. 

10 Asemakaavoitus 
 
Asikkalan kunnassa on vahvistettu 5/2019 mennessä yhteensä 105 erillistä 
asemakaavaa tai asemakaavamuutosta. Asemakaavoja on Asikkalassa 
laadittu Vääksyn taajamaan sekä Urajärven, Vesivehmaan, Kurhilan ja 
Kalkkisten kylissä. Pinta-alallisesti vahvistettuja asemakaavoja on noin 980  
ha. 
 
2018-5/2019 aikana on vahvistunut Asikkalassa seuraavat asemakaavat: 
 

• Aleksintien asemakaavamuutos, vahvistunut 19.3.2019. 
 
Korttelin 53 asemakaavamuutos hyväksyttiin Asikkalan kunnanvaltuustossa 
15.4.2019, § 9. (Ei lainvoimainen) 

11 Asemakaavoitusohjelma 
 
Kunnan omat asemakaavat ovat aikataulujärjestyksessä niiden 
laatimistilanteen sekä priorisointitarpeen mukaisesti.  Yksityiset 
kaavahankkeet ovat viimeisenä kunnan hankkeiden jälkeen. 
 
Kunnassa on saatettu vireille tai odotettavissa seuraavat 
asemakaavahankkeet. 

11.1 Telakkarannan asemakaavamuutos 
 
Telakkarannan asemakaava on Asikkalan kunnan oma hanke. Asikkalan 
kunnan toimesta käynnistettiin asemakaavan laatiminen Vääksyssä  
Anianpellon kylän Vartiovaaran alueella tilan 37:6/8 osalta. 
Kaavoituskatsauksessa (Kaavoituskatsaus 2011, kaavoitusohjelma 2012-
2016) Telakkarannan asemakaava oli Veteraanitalon asemakaavan muutos -
nimellä. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa osa puistoalueesta (VP) 
yleiskaavan mukaiseksi asuntoalueeksi (A). Asikkalan kunnanhallitus on 
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hyväksynyt kokouksessaan 2.5.2018, § 83 päivitetyn osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman. Asemakaavamuutoksen luonnos pidettiin nähtävillä 
5.12.2018–9.1.2019. Ehdotus pyritään asettamaan nähtäville kesällä 2019. 

11.2 Metsä-Aakalan teollisuusalueen asemakaava 
 
Asikkalan kunnan toimesta on käynnistetty Metsä-Aakalan teollisuusalueen 
asemakaavan laatiminen. Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.10.2018, § 
215 käynnistänyt hankkeen ja hyväksynyt osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman. Suunnittelualue on kooltaan noin 7 hehtaaria. Alueelle 
on tavoitteena osoittaa teollisuusrakentamista mahdollistava alue Asikkalan 
kunnan omistamalle alueelle. Kaavaluonnos pyritään asettamaan nähtäville 
kesällä 2019. 

11.3 Aniankedon asemakaava 
 
Aniankedon asemakaavoituksen valmistelu on aloitettu. Asemakaava koskee 
Anianpellon kylässä kunnan omistamaa tilaa 10:179. Alueelle on toteutettu 
maapohjan rakennettavuusselvitys ja kaava-alueelle pohditaan tällä hetkellä 
erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja. Asemakaavan laatiminen pyritään 
käynnistämään lähiaikoina. 

11.4 Kortteleiden 412 ja 413 asemakaavamuutos 
 
Kortteleiden 412 ja 413 asemakaavoitus pyritään käynnistämään uudelleen 
lähivuosina.  

11.5  Metsä-Aakalan asemakaava, asuinalue 
 
Metsä-Aakalan asemakaava on Asikkalan kunnan oma hanke. Asikkalan 
kunnan toimesta käynnistettiin asemakaavan laatiminen tilan Pelto-Aakala 
12:97 (RN:o 16-421-12-97) sekä sitä ympäröivien yksityisessä omistuksessa 
olevien tilojen osalta Vesivehmaan ja Muikkulan kylissä 15.9.2014, § 188. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin ja asetettiin nähtäville koko 
hankkeen ajaksi. Noin 18 hehtaarin suuruiselle alueelle on tarkoitus kaavoittaa 
pientaloasumista. Asemakaavan laatimista jatketaan Metsä-Aakalan 
teollisuusalueen asemakaavan valmistumisen jälkeen. 

11.6 Osuuspankin asemakaavamuutos 
Kunnanhallitus on käynnistänyt, maanomistajan aloitteesta, 
asemakaavamuutoksen laatimisen kokouksessaan 18.2.2019, § 32. 
Kaavamuutos koskee kiinteistöä Anianpellon markkinakeskus (RN:o 16–401-
6-574), joka on Anianpellon kylän korttelin 165 tontti 1. Kaavamuutoksen 
tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueelle liiketilojen lisäksi myös 
asuntorakentamista ja saada alueelle tehokkaampaa rakentamista. 
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Asemakaavamuutoksen luonnos on ollut nähtävillä 15.5.–14.6.2019. 

11.7 Reimarin asemakaava 
Reimarin asemakaavan hallinto-oikeudessa kumoutumisen jälkeen 
kaavaprosessia jatkettiin syksyllä 2018 asettamalla uusi kaavaehdotus 
nähtäville. Asikkalan kunnanhallitus on hyväksynyt Reimarin asemakaavan 
kokouksessaan 6.5.2019 ja kaava etenee kunnanvaltuuston 
hyväksymiskäsittelyyn kesäkuussa 2019. 

11.8  Uudet pientaloalueet 
 
Vuonna 2019 kunta pyrkii myymään tai vuokraamaan noin 10 rakennustonttia. 
Suunta jatkunee samanlaisena myös seuraavina vuosina, jolloin kunnan tulee 
vastata siitä, että rakennuspaikkoja muodostuu kehittyville alueille kysyntää 
vastaavasti. 
 
Tällä hetkellä vapaita myyntikuntoisia pientalotontteja on tarjolla Vääksyn 
taajamassa Vaappurannassa kaksi, Tynnyrimäellä seitsemän, Pasolanharjulla 
24 ja Häkälässä 41. Lisäksi vapaita pientalotontteja on Urajärvellä yksi, 
Kurhilassa kolme, Vesivehmaalla viisi ja Iso-Äiniöllä viisi. Kalkkisissa Humalon 
pientaloalueella on tarjolla yhdeksän vapaata tonttia. Rivitalotontteja on tarjolla 
Tynnyrimäellä neljä kappaletta. 

11.9  Vesivehmaan lentokenttä 
 
Vesivehmaan lentokentän kehittäminen on nostettu esiin Asikkalan uudessa 
strategiassa. Lentokentän alueelle ollaan laatimassa Master Plan -
suunnitelma, jossa tutkitaan/selvitetään alueen kehittymistä ja kehittämistä. 
Samalla selvitetään tarvetta asemakaavan laatimiselle. Strategian mukaisesti 
lentokentän aluetta kehitetään yritysten kasvun tukemiseksi ja työpaikkojen 
lisäämiseksi. 

11.10  Muu asemakaavoitus 
 
Tulevaisuudessa asemakaavoitusta kehitetään tarpeiden mukaan.  

12 Ranta-asemakaavoitus 
 
Kaikki hankkeet ovat yksityisten maanomistajien ranta-asemakaavoja ja 
etenevät kunkin maanomistajan sopiman aikataulun mukaisesti. 
 
Asikkalan kunnassa on vahvistettu vuoden 2017 loppuun mennessä yhteensä 
63 erillistä ranta-asemakaavaa tai – kaavamuutosta. Kaava-alueiden 
yhteispinta-ala on n. 2319 ha ja niihin liittyy todellista rantaviivaa 133,8 km ja 
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mitoitusrantaviivaa 109,5 km. Rakennuspaikkoja vahvistetuissa kaavoissa on 
900, joista osa yhteisrantaisia. 
 
Vuoden 2018 aikana Asikkalassa hyväksyttiin Rismalahden ranta-
asemakaavamuutos. Kaavamuutoksesta on valitettu ja asia on Hämeenlinnan 
hallinto-oikeuden käsittelyssä. 

13 Ranta-asemakaavoitusohjelma 

13.1 Pelto-Kamppilan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus 
 
Maanomistajien toimesta on käynnistetty ranta-asemakaavan muutoksen ja 
laajennuksen laatiminen Asikkalan kunnan Salon kylässä. Ranta-
asemakaavan muutos ja laajennus koskee tiloja 8:464 ja 8:492. 
 
Kaavamuutoksen tavoitteena on suunnittelualueen nykyisten aluevarausten 
käyttötarkoituksien muuttaminen vastaamaan alueiden käytön nykytilannetta, 
rakennusoikeuden määrän tarkistaminen sekä täydentävän rakentamisen 
tarkempi ohjaaminen. Asikkalan kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 
16.9.2013 osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättänyt asettaa hankkeen 
vireille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään koko hankkeen ajan 
nähtävillä, ja sitä täydennetään tarvittaessa. Kaavaluonnosvaiheen asiakirjat 
on pidetty nähtävillä 20.8.–18.9.2014 välisenä aikana. Kaavan laatimista 
jatkettiin vuoden 2018 aikana ja kaavaehdotus oli nähtävillä 13.3.–12.4.2019. 
Kaavamuutos etenee hyväksymiskäsittelyyn kesällä 2019. 

13.2 Muu ranta-asemakaavoitus 
 
Ranta-asemakaavoitusta jatketaan maanomistajien tarpeiden mukaan 
tarvittaessa. 

14 Muu suunnittelu 

14.1 Vääksyn maankäytön kokonaissuunnitelma  
 

Vääksyn maankäytön kokonaissuunnitelmaan liittyvä Silta-projekti päätettiin 
kunnanhallituksen päätöksellä 16.11.2018 § 241. 

14.2 Poikkeamisluvat 
 
Poikkeamislupien myönnetään tapauskohtaisesti ja päätökset tekee 
kunnanhallitus. 
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14.3 Vesihuollon suunnitelmat 
 
Asikkalan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma on päivitetty ja sen 
pohjalta on tarkistettu toiminta-alueiden rajauksia Kalkkisissa, Vesivehmaalla 
ja Asikkalan kirkonkylällä. 

14.4 Muut suunnitelmat 
 
Asikkalassa on laadittu uusi kuntastrategiaa yhdessä kuntalaisten kanssa 
vuosille 2018–2021. Strategiassa valtuusto asetti keskeiset tavoitteet kunnan 
toiminnan kehittämiseksi ja käytännön toimenpiteet näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi uuden strategian 12.3.2018. 

15 Karttatietoja 
 
Asikkalan kunnasta on painettu lehtiömallinen kunnan haja-asutusalueen 
opaskartta 1:50 000 – mittakaavassa sisältäen Vääksyn taajama-alueen 1:20 
000 mittakaavassa. Kartta on laadittu Lahden kaupungin karttapalvelussa. 
 
Lisäksi Vääksyn taajama-alueelta on olemassa opaskartta 1:15 000 
mittakaavaisena. 
 
Asikkalan kunnalla on internetkarttapalvelu osoitteessa: 
http://karttapalvelu.ramboll.fi/asikkala, joka vastaa INSPIRE-direktiivin 
vaatimuksia. Karttapalvelussa on nähtävänä Asikkalan kunnan ajantasa- 
asemakaava (2015), alkuperäiset asemakaavat sekä muuta 
maakuntakaavaan, suojeluun ja pohjavesiin liittyvää karttatietoa. 
 
Vääksyn taajaman numeerista kantakartta-aineistoa päivitetään jatkuvasti. 
Aineistoa on noin 2000 ha alueelta. Karttaa voi käyttää asemakaavoituksen 
pohjakarttana. Vesivehmaan alueelta on samanlaista karttaa noin 1500 ha:n 
alueelta. Kartta-aineisto on koordinaatistossa ETRS- GK26 ja 
korkeusjärjestelmä on N2000. 

16 Palvelutietoja 
 
Ympäristölautakunnan ja teknisen lautakunnan kokoukset pidetään kerran 
kuukaudessa. Lisätietoja vireillä olevista kaavoitus- ja rakentamisasioista saa 
Asikkalan kunnan Teknisten palveluiden neuvonnasta. Kunnanhallitus 
kokoontuu pääsääntöisesti kahden-kolmen viikon välein lukuun ottamatta 
heinäkuuta, jolloin ei pääsäännön mukaan pidetä kokouksia. 

  

http://karttapalvelu.ramboll.fi/asikkala
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17 Asikkalan kunta / Konsernipalvelut / Tekniset palvelut 
 

Yhteystiedot:   
Käyntiosoite Asikkalantie 21, 17200 Vääksy  
Postiosoite PL 6, 17201 Vääksy  
Puh. keskus (03) 888 6111  
Sähköposti kirjaamo@asikkala.fi  
Sähköposti, 
henk. koht. 

etunimi.sukunimi@asikkala.fi   

    
Internetissä www.asikkala.fi  Asuminen ja tontit Kaavoitus 
  Asuminen ja tontit Tonttitarjonta 
  Asuminen ja tontit Rakennusvalvonta 
  Ympäristö ja luonto 

 

17.1 Henkilöstö yhteystietoineen 
Kunnanhallitus 
Kaavoitus Samuli Kantola 

Kaavoituspäällikkö 
puh. 044 778 0270 - yleis-, asema-  

ja ranta- 
asemakaavoitus 
- seudullinen kaavoitusyhteistyö 
- pohjakartta-asiat 

Konsernipalvelut Rinna Ikola-Norrbacka 
Kunnanjohtaja 

puh. 044 778 0220  

 Isa Maunula 
Kehittämispäällikkö 

puh. 044 778 0211 - markkinointi 
- kehittämistehtävät 
- tonttien vuokraus- ja myynti 
-  

 Niina Hietamäki 
Kehittämisassistentti 

puh. 044 778 0710 - kehittämistehtävät 

 Merja Palokangas- 
Viitanen 
Kehittämisassistentti 

puh. 044 778 0701 - kehittämistehtävät 

Tekninen lautakunta 
Tekniset palvelut Harri Hirvonen 

Tekninen johtaja 
puh. 044 778 0290 - teknisen toimen 

henkilöstö- hallinto 
- rakennuttaminen 

 Ahvo Kunttu 
Suunnitteluinsinööri 

puh. 044 778 0294 - teknisen johtajan sijainen 
- teiden, katujen ja vesihuollon 
ym. suunnittelu ja osittain 
rakennuttaminen 
- mittaustoimen johto 

 Pekka Ahlqvist 
Talonrakennusmestari 

puh. 044 778 0292 - kiinteistötoimen esimies 
- kunnan omistamien 
kiinteistöjen sekä niihin 
kuuluvien alueiden hoito ja 
kunnossapito 
- pienten 

 
   

mailto:kirjaamo@asikkala.fi
mailto:etunimi.sukunimi@asikkala.fi
http://www.asikkala.fi/
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 Jukka Hjelm 
Maanrakennusmestari 

puh. 044 778 0293 -teiden ja yleisten alueiden 
kunnossapito 

 Arja Stenhammar 
Talouspäällikkö 

puh. 044 778 0048 - teknisen lautakunnan sihteeri 
- teknisen ja 
ympäristötoimen 

  Hannele Hakala-Mero 
Palvelusihteeri 

puh. 044 778 0279 - vesi- ja jätevesilaskutus 
- vesi- ja 
viemärilaitoksen 
liittymissopimukset 
- yleislaskutus 
   Tiina Talvi 

Palvelusihteeri 
puh. 044 778 0276 - kaavoitusjaoston sihteeri 

- ympäristölautakunnan sihteeri 
- toimistotehtävät 
- asiakaspalvelu ja neuvonta 

Ympäristölautakunta 
Rakennusvalvonta Tapio Tonteri 

Rakennustarkastaja 
puh. 044 778 0273 - rakennusvalvonta 

 Merja Oja-Lilja 
Palvelusihteeri 

puh. 044 778 0275 - rakennusvalvontarekisterin pito 
- osoiteasiat 
- asiakaspalvelu ja neuvonta 

Ympäristönsuojelu Anniina Jäntti 
ympäristönsuojelusihteeri 

puh. 044 778 0277 - ympäristönsuojelutehtävät 
- maa-aineslupa –asiat 
- maa-ainesoton valvonta 

Tukipalveluyksikkö Minna Pettinen 
Tukipalvelupäällikkö 

puh. 044 778 0215 -tukipalvelun johto 
-ruokapalvelun johto 

 Tuija Turunen 
Siivoustyönjohtaja 

puh. 044 778 0653 -siivoustyönjohto 

 Tuomo Huhtanen 
Kiinteistötyönjohtaja 

puh. 044 778 0758 -kiinteistöjen johto 
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