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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 muun 
muassa 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 2019 kehittämiskeskustelu on käyty 26.9.2019. Koronatilanteen 
vuoksi vuoden 2020 kehittämiskeskustelu on suunniteltu pidettävän syksyn 
2020 aikana. 
 
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 
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 
§:ään, jonka mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön 
mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä 
itseään 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.  
 
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 se astunut voimaan 1.1.2012. 
Rakennusjärjestystä ollaan parhaillaan päivittämässä. 
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6 Kaavan laatiminen ja käsittely Asikkalassa 

6.1 Kaavoitusprosessi 

 



Asikkalan kunta  KAAVOITUSKATSAUS 2020 9 
Kunnanhallitus KAAVOITUSOHJELMA 2021-2024  

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 II 22.5.2017 § 
23. Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi kunnanvaltuuston päätöksen 
päätöksellään 28.5.2018 18/0198/2. Osayleiskaavan käynnistämistä 
uudelleen on käsitelty kaavoitusjaostossa 20.5.2020 § 5 ja 
kunnanhallituksessa 1.6.2020 § 127. 
 

 
Kuva 1.Kaava-alueen sijaintikartta ja likimääräinen rajaus. 

9.2 Päijänteen rantaosayleiskaava 
Päijänteen rantaosayleiskaava on vahvistunut 2.12.2002. Kaavassa on 
päivitystarpeita. Päijänteen rantojen yleiskaavoittaminen käynnistetään 
Kymenvirran, Ruotsalaisen ja Rutalahden rantaosayleiskaavan saatua 
lainvoiman. 

 

10 Asemakaavoitus 
 

Asikkalan kunnassa on vahvistettu kesäkuun 2020 loppuun mennessä 
yhteensä 107 erillistä asemakaavaa tai asemakaavamuutosta. Asemakaavoja 
on Asikkalassa laadittu Vääksyn taajamaan sekä Urajärven, Vesivehmaan, 
Kurhilan ja Kalkkisten kylissä.  
 
5/2019-8/2020 aikana ovat vahvistuneet Asikkalassa seuraavat asemakaavat: 
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• Reimarin asemakaava on vahvistunut 26.7.2019. 
• Korttelin 53 asemakaavan muutos (ns. Vanha Nuokun kaava) on 

hallinto-oikeuden päätöksellä vahvistunut 28.5.2020.  
 

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 seuraavassa esitetyt 
asemakaavahankkeet. 

11.1 Kanavatien asemakaavan muutos 

 

Kuva 2. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Maanmittauslaitoksen kartalla (sininen katkoviiva). 

Kanavatien asemakaavan muutos on Asikkalan kunnan oma hanke. Asikkalan 
kunnanhallitus on käynnistänyt päätöksellään 18.3.2019, 54 § Kanavatien 
asemakaavamuutoksen. Asemakaavan muutoksen luonnos pidettiin nähtävillä 
27.3.-26.4.2019. Kaava-aineistot olivat ehdotuksena nähtävillä 9.10.–
5.11.2019. Kaava on menossa hyväksymiskäsittelyyn syksyllä 2020. 

Suunnittelualue rajautuu lännessä Asikkalantiehen ja idässä Rusthollintiehen. 
Kaavamuutoksen kohteena olevan katualueen pituus on noin kaksi kilometriä. 
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Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa voimassa olevan 
asemakaavan mukaiset yleiset tiet katualueiksi.  

11.2 Telakkarannan asemakaavan muutos 

 
Kuva 3. Suunnittelualueen rajaus merkittynä ajantasa-asemakaavan punaisella viivalla. Aluerajaus voi 
hankkeen aikana tarkentua. 

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 hyväksynyt kokouksessaan 2.5.2018, § 83 
päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Asemakaavamuutoksen 
luonnos pidettiin nähtävillä 5.12.2018 – 9.1.2019. 
 
Kaavamuutoksen tavoitteita on työn edetessä tarkistettu loppuvuodesta 2019 
kunnanhallituksessa ja kaavoitusjaostossa. Kaavaehdotus oli 
kunnanhallituksen käsiteltävänä 1.6.2020, § 126. Kaava-asiakirjat ovat olleet 
nähtävillä kunnanvirastolla 10.6. - 10.7.2020.  
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11.3 Metsä-Aakalan teollisuusalueen asemakaava 

 
Kuva 4. Suunnittelualueen rajaus punaisella viivalla peruskartalla (Maanmittauslaitos) 

Asikkalan kunta on käynnistänyt Metsä-Aakalan teollisuusalueen 
asemakaavan laatimisen Lahdentien (vt 24) varteen Vesivehmaalle. 
Suunnittelualue on kooltaan noin 7 hehtaaria. Kaavan tavoitteena osoittaa 
teollisuusrakentamista mahdollistava alue Asikkalan kunnan omistamalle 
alueelle. 
 
Kunnanhallitus on 15.10.2018, § 215 käynnistänyt hankkeen ja hyväksynyt 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 
17.6.2019, § 154 luonnosvaiheen asiakirjat. Kaavaluonnos oli nähtävillä 
1.7.2019 – 12.8.2019. Kaavaehdotus oli kunnanvaltuuston käsiteltävänä 
1.6.2020, § 125. Kaava-asiakirjat olivat nähtävillä kunnanvirastolla 10.6.-
10.7.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asikkalan kunta  KAAVOITUSKATSAUS 2020 14 
Kunnanhallitus KAAVOITUSOHJELMA 2021-2024  

11.4 Metsä-Aakalan asuinalueen asemakaava 

 
Kuva 5. Kaavoitettavana on kaksi erillistä aluetta. Suunnittelukohteet on merkitty punaisella viivalla 
rajattuina peruskartalle (aluerajaukset  voivat muuttua prosessin aikana). 

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

 
Kuva 6. Suunnittelualueen sijainti on merkitty Maanmittauslaitoksen ilmakuvaan punaisella värillä. 

Vääksyyn Lahdentien (vt 24) varteen sijoittuvalle alueelle ollaan lähivuosina 
käynnistämässä asemakaavan muutosta. Kaavamuutos tulee koskemaan 
kunnan omistuksessa olevia kiinteistöjä Kuutosmaa (RN:o 16–401-37-3) ja 
määräalaa kiinteistöstä Kalevanmäki (RN:o 16-401-3-32). Suunnittelualueen 
koko on yhteensä noin 2,9 hehtaaria. Kokonaispinta-alasta Kalevanmäen 
kiinteistön määräalan osuus on noin 0,5 hehtaaria ja Kuutosmaan kiinteistön 
on noin 2,4 hehtaaria. 
 
Vääksyn osayleiskaavassa suunnittelualue on pääosin P palvelujen ja 
hallinnon aluetta. Kaavamuutoksella selvitetään mitä toimintoja 
suunnittelualueelle on mahdollista sijoittaa. 
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11.6 Kortteleiden 412 ja 413 asemakaavan muutos (Kunkun ja Saran tontit) 

 
Kuva 7. Suunnittelualueen sijainti merkitty punaisella viivalla ajantasa-asemakaavaan. 

Vääksyyn, Kanavatien varteen sijoittuvien Anianpellon kylän kortteleiden 412 
ja 413 asemakaavoitus pyritään käynnistämään uudelleen lähivuosina. 
Suunnittelualueen koko on 0,97 hehtaaria. 
 
Nykyisen asemakaavan on Hämeen lääninhallitus vahvistanut 27.3.1992. 
Siinä korttelit 412 (Kanavan Kunkun tontti) ja 413 (Saran tontti) ovat asuin-, 
liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, AL. 
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11.7 Kuivurinmäen asemakaavan muutos 

 

Kuva 8. Suunnittelualueen sijainti merkitty punaisella värillä Maanmittauslaitoksen ilmakuvaan. 

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on osoittaa Vääksyyn uutta 
liikerakentamista kunnan omistuksessa olevien tilan Kuivurinmäki (RN:o 16-
401-6-614) ja tilan Mikkola (RN:o 16-401-6-671) palstalle M601.  
 
Molemmat kiinteistöt sijaitsevat Anianpellon kylässä. Tila Kuivurinmäki RN:o 
6:614 kuuluu kortteliin 167 ja tilan Mikkola Rn:o 6:71 palsta M601 on korttelin 
168 tontti 1. Suunnittelualueen koko on yhteensä 1,29 hehtaaria. 
Kuivurinmäen tila on 0,66 hehtaaria ja tilan Mikkola palsta M601 on 0,63 
hehtaaria. 
 
Nykyisen asemakaavan on vahvistanut Hämeen lääninhallitus 27.8.1982. 
Kaavassa pääosa suunnittelualueesta on ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien 
pien- tai käsiteollisuusrakennusten korttelialuetta, TY-2, osa maatilojen 
talouskeskusten korttelialuetta, AM ja pieni osa puistoa, VP. 
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11.8 Aniankedon asemakaava 

 
Kuva 9. Maanmittauslaitoksen ilmakuvaan vihreällä värillä merkitty suunnittelualueen sijainti. Alue 
koostuu kahdesta erillisestä palstasta. 

Aniankedon asemakaavoituksen valmistelu on aloitettu. Asemakaava koskee 
Vääksyssä Anianpellon kylässä kunnan omistamaa tilaa Markkinapelto (RN:o 
16-401-10-179). Anianpellontien varten sijoittuvan kaavoitettavan alueen koko 
on yhteensä 11,1 hehtaaria. 
 
Alueelle ei ole aiemmin laadittu asemakaavaa. Suunnittelualueelle on 
toteutettu maapohjan rakennettavuusselvitys ja maankäyttöluonnos. 
Asemakaavan laatiminen pyritään käynnistämään lähiaikoina. 
Suunnittelualueelle tullaan kaavan laatimisen yhteydessä teettämään 
muinaisjäännösinventointi. 
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11.9 Vesivehmaan lentokenttä 

 
Kuva 10. Vesivehmaan lentokentän sijainti merkittynä opaskartalle. 

Urajärventien varrella sijaitsevan 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. Master Planiin liittyen 
alueelle on teetetty useita erillisiä selvityksiä koskien liikennettä, hulevesiä, 
pilaantuneita maita, luonnonoloja ja kasvillisuutta, rakennuskantaa ja alueella 
olevia sotahistoriallisia jäännöksiä. 

 

12 Ranta-asemakaavoitus 
 
Kaikki hankkeet ovat yksityisten maanomistajien ranta-asemakaavoja ja 
etenevät kunkin maanomistajan sopiman aikataulun mukaisesti. Yksityisten 
maanomistajien kaavat eivät kaavaprosessin aikana käy missään vaiheessa 
kaavoitusjaostossa valmisteltavina, joten niiden osalta kaavoitusprosessit ovat 
lähtökohtaisesti ajallisesti nopeampia kuin kunnan omissa hankkeissa. 
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Asikkalan kunnassa on vahvistettu kesäkuun 2020 loppuun mennessä 
yhteensä 65 erillistä ranta-asemakaavaa tai – kaavamuutosta.. 
 
5/2019-8/2020 aikana ovat vahvistuneet Asikkalassa seuraavat ranta- 
asemakaavat: 
• Pelto-Kamppilan ranta-asemakaavan muutos on vahvistunut 26.7.2019. 
• Ristikallion ranta-asemakaava on vahvistunut 9.6.2020 

12.1 Lainvoimainen Ristikallion ranta-asemakaava, Päijänne 

 

Kuva 11. Ristikallion ranta-asemakaava-alue merkittynä turkoosilla värillä Maanmittauslaitoksen 
ilmakuvaan. 

Ristikallion ranta-asemakaava ei sisältynyt vuoden 2019 
kaavoituskatsaukseen, sillä se käynnistyi maanomistajan aloitteesta ohjelman 
valmistumisen jälkeen maanomistajan aloitteesta.  

Kaavahanke laitettiin vireille kunnanhallituksen päätöksellä 17.6.2019 § 155. 
Suunnittelukohteena oli Asikkalan kylässä, Vedentaustan alueella Päijänteen 
rannalla oleva tila Kallioranta (RN:o 16-402-5-115). Kaava-alueen pinta-ala on 
noin 6,2 hehtaaria. 

Ristikallion ranta-asemakaava oli luonnoksena nähtävillä 9.10.2019 – 
8.11.2019 ja ehdotuksena 12.2 - 12.3.2020. Kunnanvaltuusto hyväksyi 
Ristikallion ranta-asemakaavan 27.4.2020 § 27. Kaavalla suunnittelualueelle 
muodostuivat korttelissa 1 loma-asuntorakennusten rakennuspaikat 1 ja 2 ja 
erillispientalojen rakennuspaikka 3, venevalkama sekä maa- ja 
metsätalousaluetta. Ristikallion ranta-asemakaava sai lainvoiman 9.6.2020. 
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13 Ranta-asemakaavoitusohjelma 

13.1 Rismalahden ranta-asemakaava, Päijänne 

 

Kuva 12. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus merkittyinä opaskartalle. 

Rismalahden ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Salonsaaressa, Salon 
kylässä käsittää yhteensä noin 51,5 hehtaarin kokoisen alueen. Asikkalan 
kunnanvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan muutoksen 12.11.2018, § 57.  
 
Määräaikaan mennessä kaavasta jätettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 
kaksi valitusta, jotka hallinto-oikeus hylkäsi. Päätöksestä on haettu 
valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Asiasta odotetaan korkeimman 
hallinto-oikeuden päätöstä. 

13.2 Järvenpään tilan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus, Säynätjärvi 

 
Kuva 13. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus (punainen viiva kartalla). 
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Asikkalassa on laitettu yksityisen maanomistajan toimesta vireille hanke ranta-
asemakaavan muutosta ja laajennusta varten. Kooltaan 5,85 hehtaarin 
laajuinen suunnittelualue sijaitsee Säynätjärven eteläosassa Urajärven 
kylässä. Suunnittelualue käsittää osia tiloista 16-419-2-65 ja 16-419-2-68 ja on 
kooltaan noin 5,85 ha. 
 
Ranta-asemakaavalla halutaan mahdollistaa vanhan maatilan ottaminen 
uudelleen vakituiseen asuinkäyttöön ja korottaa rakennusoikeuksia nykyisin 
sallitulle tasolle / nykykäytännön mukaisiksi. Samalla tarkistetaan 
kulkuyhteydet loma-asumiseen käytettäville tonteille ja varmistetaan uuden 
rakentamisen soveltuminen ympäristöönsä. Kaavoittajana hankkeessa toimii 
Ramboll Finland Oy. 
 
Asikkalan kunnanhallitus on 17.2.2020, § 7 hyväksynyt Järvenpään tilan 
ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (MRL 63 §) ja 
päättänyt ranta-asemakaavan vireilletulosta. Samassa kokouksessa on 
hyväksytty myös Ristikallion ranta-asemakaavan luonnosvaiheen asiakirjat. 
Aineistoja täydennetään tarvittaessa. Ranta-asemakaavaan liittyvät 
luonnosvaiheen asiakirjat olivat nähtävillä MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti 
26.2.–26.3.2020 välisenä aikana Asikkalan kunnan teknisten palveluiden 
tiloissa (Asikkalantie 21, 17200 Vääksy). 
 
Asikkalan kunnanhallitus on 1.6.2020, § 128 hyväksynyt Järvenpään tilan 
ehdotusvaiheen asiakirjat. Kaava-asiakirjat olivat nähtävillä kunnanvirastolla 
10.6.-10.7.2020 välisenä aikana.  
 
Kaava on menossa hyväksymiskäsittelyyn syksyllä 2020. 
 

14 Muu suunnittelu 

14.1 Poikkeamisluvat 
Poikkeamisluvat käsitellään tapauskohtaisesti ja päätökset lupahakemuksista 
tekee kunnanhallitus. 

14.2 Vesihuollon suunnitelmat 
Asikkalan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma on päivitetty 2018 ja sen 
pohjalta on tarkistettu toiminta-alueiden rajauksia Kalkkisissa, Vesivehmaalla 
ja Asikkalan kirkonkylällä. 
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14.3 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. 
 
Kaavakarttapalvelu löytyy osoitteesta: http://karttapalvelu.ramboll.fi/asikkala, 
joka vastaa INSPIRE-direktiivin vaatimuksia. Karttapalvelussa on nähtävänä 
Asikkalan kunnan ajantasa- asemakaava, 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 
hehtaarin alueelta. Kartta-aineisto on koordinaatistossa ETRS- GK26 ja 
korkeusjärjestelmä on N2000. 
 

16 Palvelutietoja 
 
Kaavoitusjaosto kokoontuu tarvittaessa. 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 Heikki Manninen 

Kaavoituspäällikkö 
puh. 044 778 0270 - seudullinen kaavoitusyhteistyö 

- tonttien vuokra- ja 
myyntisopimukset 

- kiinteistörekisterin ylläpitäminen 
- etuosto-oikeustodistukset 
- poikkeamiset ja 

suunnittelutarveratkaisut 

 Kaavasuunnittelija 
 

puh. 044 778 0272 - yleis-, asema- ja ranta- 
asemakaavoitus 

- poikkeamiset ja 
suunnittelutarveratkaisut 

- asiakaspalvelu ja neuvonta 
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mailto:etunimi.sukunimi@asikkala.fi
http://www.asikkala.fi/
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