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KANAVATIEN ASEMAKAAVAMUUTOS
1

Perustiedot ja tiivistelmä

1.1

Tunnistetiedot
Asemakaavan selostus koskee 26.6.2020 päivättyä kaavakarttaa.
Kaavan nimi:

Kanavatien asemakaavamuutos

Kaavan päiväys:

26.6.2020, kaavaehdotus

Alueen määrittely:

Kanavatien asemakaavamuutos koskee kanavatien katu- ja liikennealueita sekä kortteleita 18, 24, 28, 29, 56, 59, 155, 406,
412 ja 413.
Kanavatien asemakaavamuutoksella muodostuu Kanavatien
katualue.

Kaavan laatija:

Sitowise Oy
Ehdotus- ja hyväksymisvaihe:
Satu Onnela, YKS – 559
satu.onnela@sitowise.com
Luonnosvaihe:
Susanna Paananen, YKS – 585
susanna.paananen@sitowise.com

Kunnan yhteyshenkilö:

1.2

Tekninen johtaja Harri Hirvonen
harri.hirvonen@asikkala.fi

Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijoittuu Vääksyn keskustaan. Alue rajautuu lännessä Asikkalantiehen ja idässä
Rusthollintiehen. Katualueen, jota kaavamuutos koskee, pituus on noin kaksi kilometriä. Kaavamuutosalue on osoitettu seuraavalla sivulla olevaan kuvaan, likimääräisesti sinisellä rajauksella.
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Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti (sininen katkoviiva). (Kartta ©Maanmittauslaitos)

1.3

Kaavaprosessin vaiheet ja osallistuminen
Kaavoitustyössä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutteista asemakaavan laatimisprosessia. Osallistuminen on kuvattu tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Kaavaprosessi

Ajankohta

Vireilletulokuulutus

2/2019

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu

Ei ole tarpeen pitää –
tiedusteltu ELY-keskukselta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä

2/2019

Kaavaluonnoksen nähtävilläolo

27.3-26.4.2019

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

9.10. - 15.11.2019

Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu

Tarvittaessa

Asemakaavan hyväksyminen

Syksy 2020

Lainvoimainen kaava
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Aikataulu on tavoitteellinen ja tarvittaessa sitä tarkistetaan suunnittelutyön edetessä.

1.4

Kaavan nimi ja tarkoitus
Kanavatien asemakaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa voimassa olevan asemakaavan
mukaiset yleiset tiet (LT) katualueiksi. Samalla tarkistetaan katualueen tilavaraus riittäväksi asemakaavassa.
Maanteiden liikennealueita voidaan osoittaa asemakaavassa valta-, kanta- ja seututeitä varten sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiallisesti muuta kuin
paikallista liikennettä. Mikäli nämä vaatimukset eivät täyty, tulee tie osoittaa asemakaavassa kaduksi.

2

Lähtökohdat

2.1

Selvitys alueen oloista
2.1.1

Alueen yleiskuvaus

Kaavamuutosalue sijoittuu Vääksyn keskustaan. Kaavamuutosalueella on yleistä tietä noin 1300 m
ja katualuetta noin 700 m. Ajoratojen lisäksi Kanavatien yhteyteen on rakennettu kevyenliikenteenväylä.

Kuva 2 Näkymä suunnittelualueelle. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu kuvaan
sinisellä katkoviivalla. (Kartta ©Maanmittauslaitos)
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2.1.2

Luonnonympäristö

Suunnittelualueelle voi sijoittua vähäisesti kasvillisuutta, joka muodostuu pääasiassa tiealueen istutuksista. Suunnittelualueelle ei sijoitu arvokkaita luontokohteita. Suunnittelualue sijoittuu kokonaan vedenhankintaa varten tärkeille pohjavesialueille (Aurinkovuori, Anianpelto).

2.1.3

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muu rakennuskanta, muinaisjäännökset

Suunnittelualue sijoittuu Vääksyn taajamaan, rakennettuun ympäristöön. Rakennettu ympäristö
rajoittuu suurimmaksi osaksi suunnittelualuetta Kanavatiehen. Suunnittelualueen keskivaiheille sijoittuu Vääksyn kanava. Vääksyn kanava ja siihen liittyvät rakenteet edustavat kanavarakentamisen huippukautta 1800-luvun jälkipuoliskolla. Kanava-alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY).
Kaavamuutosalueen lähiympäristössä sijaitsee kulttuuriympäristön kannalta tärkeitä kohteita.
Kohteet esitelty liitteessä 3 (Kaavamuutosalueen läheiset kulttuuriympäristön kohteet). Kohteet
sijoittuvat kaavamuutosalueen ulkopuolisille kiinteistöille. Kaavamuutosalueelle ei sijoitu kulttuuriympäristön kannalta näihin kohteisiin liittyviä rakenteita tai maisemallisia piirteitä. Tällä hallinnollisella kaavamuutoksella ei haitallisia vaikutuksia kohteeseen.
Suunnittelualueelle ei sijoitu muinaisjäännöksiä.

Kuva 3 Näkymä Vääksyn kanavalle Kanavatieltä (Kuva: © Googlemaps)

Kuva 4 Näkymä Kanavatielle. Ympäristö ei ole luonnontilaista (Kuva: ©Googlemaps)
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Kuva 5 Näkymä Kanavatielle. Katualuetta reunustaa kevyenliikenteenväylä (Kuva: ©Googlemaps)

2.1.4

Maanomistus

Katualueeksi muutettava LT-alue on valtion omistuksessa. Kaavamuutos ei muuta olemassa olevia
kiinteistöjen rajoja.

2.1.5

Palvelut, liikenne sekä tekninen huolto

Suunnittelualueen varrelle sijoittuu Vääksyn taajaman palvelut. Keskimääräinen vuorokausiliikenne suunnittelualueella vaihtelee noin 3400 -5500 ajoneuvon välillä. Suunnittelualue on kunnallistekniikan piirissä sekä asfaltoitu.

Kuva 6 Keskimääräinen vuorokausiliikenne Vääksyssä (kuva: ©Liikennevirasto)
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2.2

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset
2.2.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. MRL 24 §:n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten,
että edistetään niiden toteuttamista.
Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan
1.4.2018. Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat:
•
•
•
•

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen.
Tehokas liikennejärjestelmä.
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat.
Uusiutumiskykyinen energiahuolto.

2.2.2

Maakuntakaavoitus

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014
Maakuntakaava 2014 on saanut lainvoiman 14.5.2019. Suunnittelualue on osoitettu kaavassa
seututie -merkinnällä. Kanavatien molemmin puolin sijoittuu keskustatoimintojen aluetta sekä
taajamatoimintojen aluetta. Kaava-alue sijaitsee kokonaisuudessaan vedenhankintaa varten
tärkeällä pohjavesialueella. Kanavan kautta kulkee laivaväylä. Vääksyn kanava on merkitty
valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY).

Kuva 7 Kanavatie on osoitettu maakuntakaavassa seututie (st6) -merkinnällä.
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2.1

Yleiskaava
Oikeusvaikutteinen Vääksyn osayleiskaava on vahvistunut 31.5.2010.

Kuva 8 Ote Vääksyn osayleiskaavasta
Kanavatie on osoitettu kaavassa seututie-merkinnällä. Kanavatien molemmille puolille on osoitettu kevyenliikenteenväylä.

2.2

Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa seuraavat asemakaavat:
•
•
•
•

Liike- ja koulukeskusta (0034) 25.8.1980
Kanava-alue (0061) 27.3.1992
Anianpellon keskusta-alue (0038) 4.9.1981
Kustaantori (0067) 24.5.1994

Suunnittelualue on näissä kaikissa voimassa olevissa asemakaavoissa osoitettu LT-merkinnällä.

Maantielle (kaavassa LT) sijoittuville kiinteistöjen reunoihin (kortteleissa 18, 24, 28, 29, 56, 59,
155, 406, 412 ja 413) sisältyy vähäisiä alueita muita korttelialueita. Nämä kohdat on esitetty kuvissa 10-14 (s. 11-13).
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2.2.1

Pohjakartta

Pohjakartta on hyväksytty Asikkalan kunnassa 31.12.2018 vhp§4.

2.2.2

Selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

Kaavan lähtötietoina käytetään seuraavia laadittuja selvityksiä ja suunnitelmia:
•

Vääksyn maankäytön kokonaissuunnitelma (Asikkalan kunta, 2017)

•

Vääksyn osayleiskaavan aineistovi

•

Vääksyn kulttuuriympäristöohjelma, 2017

Täydentävien selvityksiä laaditaan tarpeen vaatiessa. Lisäselvitysten tarve ratkaistaan
kaavaprosessin aikana.

3

Asemakaavan suunnittelun vaiheet

3.1

Asemakaavan suunnittelun tarve
Asemakaavan tavoitteena on muuttaa voimassa olevan asemakaavan mukaiset yleiset alueet (LT)
katualueiksi sekä tarkistaa katualueen tilantarve asemakaavassa.

3.2

Vuorovaikutus kaavaprosessin aikana
Asemakaavan muutos laaditaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa. Osallisia on mahdollisuus
osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.
Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset, kunnan lautakunnat ja
yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Valmisteluvaiheen osallistuminen
Kaavaluonnoksesta saatiin neljä lausuntoa ja kuusi mielipidettä. Tiivistelmä näistä vastineineen on
selostuksen liitteessä 2 (Mielipiteet ja lausunnot asemakaavaluonnoksesta).
Kaavaan liittyvistä lausunnoista kolmessa ei ollut huomautettavaa. Päijät-Hämeen museon lausunnossa ohjattiin kirjaamaan ja arvioimaan Kanavatien tuntumaan sijoittuviin rakennetun kulttuuriympäristön arvokkaisiin kohteisiin ja alueisiin kohdistuvat vaikutukset. Kaavamuutosalueen
läheiset kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet listattu ja esitetty kartalla liitteessä 3. Kaavamuutosalueelle ei sijoitu valtion hallintaan jäävää Vääksyn kanavan ylittävää siltaa lukuun ottamatta kulttuuriympäristökohteiden kannalta merkittäviä rakenteita tai maisemallisia piirteitä eikä
niihin kohdistu kaavan hallinnollisen luonteen vuoksi haitallisia vaikutuksia.
Kaavamuutosalueeseen liittyvät mielipiteet koskivat kiinteistöjen rajoja ja huoltoa. Kaava-alueiden
rajaus säilyy kaavaluonnoksessa samana kuin voimassa olevassa asemakaavassa olleella tiealueella. Kyseessä on hallinnollinen kaavamuutos, joka ei ota kantaa kiinteistöjen rajaukseen. Asuinrakennusten korttelialueen rajauksen muuttaminen edellyttäisi huomattavasti laajempaa kaavamuutosaluetta. Kunnan tekemän kadunpitopäätöksen jälkeen kaavamuutosalueella sovelletaan
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lakia kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (31.8.1978/669). Lain vaatimusten lisäksi Asikkalan kunta hoitaa talvikunnossapidon ja hiekoituksen.

3.3

Asemakaavan valmisteluvaihe
Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 27.3. – 26.4. 2019. Mielipiteet ja lausunnot asemakaavaluonnoksesta vastineineen ovat liitteessä 2. Mielipiteet ja lausunnot eivät aiheuttaneet muutoksia kaavaluonnoskarttaan eivätkä kaavamääräyksiin.
LT-merkintä poistuu kaavamuutoksessa, kun tiet muuttuvat kaduksi. Samalla myös muut yleisen
tien alueeseen liittyvät merkinnät poistuvat (liittymänuolet). Muilta osin merkinnät vastaavat
olemassa olevaa asemakaavaa.

Kuva 9 Ote kaavaluonnoksesta
Kaavaluonnosta laadittaessa kortteleissa 18, 24, 28, 29, 56, 59, 155, 406, 412 ja 413 korttelin raja
sijoitettiin kiinteistörajojen mukaiseksi. Tämä tarkoittaa käytännössä 1 – 4 metrin siirtoa paikoitellen korttelinrajassa katualueesta poispäin. Kanavan kohdalla katualueen laajennus on suurempi,
mutta tällöinkin pysytään kiinteistörajojen sisällä. Muutoin em. kortteleiden käyttötarkoituksiin
tai rakennusoikeuteen tai muuhun sisältöön ei ole tehty muutoksia. Alla oleviin kuviin on merkitty
sinisellä rajauksella ja nuolella, katualueen laajennukset kiinteistörajojen mukaisesti. Kuvat eivät
ole mittakaavaan tulostettuja. Kuvien pohjalla on ajantasakaava.
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Kuva 10 Muutokset korttelin rajoissa likimääräisesti sinisellä rajauksella, korttelit 59, 155

Kuva 11 Muutokset korttelin rajoissa likimääräisesti sinisellä rajauksella, kortteli 56
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Kuva 12 Muutokset korttelin rajoissa likimääräisesti sinisellä rajauksella, korttelit 412,413

Kuva 13 Muutokset korttelin rajoissa likimääräisesti sinisellä rajauksella, kortteli 406 ja kanava

Sitowise Oy
www.sitowise.com

Y-tunnus 2335445-0

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com

Kaavaselostus
Kanavatien asemakaavamuutos

13/17

26.6.2020

Kuva 14 Muutokset korttelin rajoissa likimääräisesti sinisellä rajauksella, korttelit 24, 28 ja 29

3.4

Asemakaavan ehdotusvaihe
Kaavakarttaa ja –määräyksiä ei kaavaluonnokseen nähden muutettu kaavaehdotusta varten. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 9.10. – 15.11.2019.
Asemakaavaehdotuksesta saadut lausunnot (4 kpl) ja muistutukset (3 kpl) vastineineen ovat liitteessä 2. Muistutukset ja lausunnot tuottivat muutoksia hyväksymisvaiheessa käsittelyyn vietävään kaavaan. ELY toimitti lausuntoon (18.12.2019) liittyen 24.6.2020 tarkempia ohjeita kanavaalueen ja sen ylittävän kadun kaavamerkinnöistä.

3.5

Hyväksytty asemakaava
Kaavakarttaa ja –määräyksiä on muutettu kaavaehdotusvaiheeseen nähden seuraavissa kuvissa
esitetyin osin. Lisäksi vedenhankintaa varten tärkeästä pohjavesialueesta lisättiin yleinen koko
kaava-aluetta koskeva kaavamääräys. Kaavan itäpäästä on poistettu liittymäpaikkaa osoittava
nuolimerkintä.
Kuva 15 Muutokset liittymäkielloissa, kiinteistöltä 16-402-19-39 (Kanavatie 40) on poistettu
tonttiliittymäkielto koko Kanavatiehen rajautuvalta osalta.
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Kuva 16 Muutokset liittymäkielloissa, kiinteistön
16-402-5-30 (Kanavatie 22) kohdalta on poistettu tonttiliittymäkielto Kanavatiehen rajautuvalta osalta osittain, sillä kiinteistö sijoittuu risteykseen.

Kuva 17 Vääksyn kanavalle on
lisätty RKY-alueen kaavamerkintä
(rky), vanhan Vääksynjoen ylittävä silta on osoitettu katualueelle
si-merkinnällä. Kaavakartalle on
merkitty myös kanava-alueen
liikennealue, jolla ympäristö tulee
säilyttää (LK/s). Kanava-alueen
ylittävä katu on osoitettu merkinnällä y.
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4

Asemakaavan kuvaus

4.1

Kaavan rakenne ja mitoitus
Kaavalla osoitetaan katualuetta noin 2 km. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 5,3925 ha. Katualuetta kaavassa on määritelty 5,21 ha. Kanavatiestä on kaavakartalla erotettu omana korttelialueenaan kanava-alue (0,18 ha), jolla ympäristö tulee säilyttää (LK/s) varustettuna ylikulkevan
kadun sijoituksen mahdollistavalla kaavamerkinnällä y. Kaavaan on merkitty Vääksynjoen ylittävä
silta (si) sekä liittymäkieltoina katualueen rajan osat, joiden kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. Kaavakarttaan on lisäksi merkitty Vääksyn kanavan valtakunnallisesti arvokas rakennettu
kulttuuriympäristö (RKY 2009), jonka arvot tulee säilyttää. Koko kaava-aluetta koskee kaavamääräys vedenhankintaa varten tärkeästä pohjavesialueesta, jolla tulee välttää pohjaveden laatua tai
määrää vaarantavia toimenpiteitä sekä eristää katualue läpäisemättömällä materiaalilla siten,
että pohjaveden likaantuminen estetään.

5

KAAVAN VAIKUTUKSET
Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus (MRL 9 §).
Asemakaavan muutoksella maantiet muuttuvat kaduksi. Asemakaavan muutos ei vaikuta teiden
käyttöön tai liikenteeseen, sillä tiet pysyvät ennallaan. Muutoksen myötä tiet siirtyvät valtiolta
kunnan omistukseen ja näin ollen myös niiden kunnossapito siirtyy kunnan vastuulle.
Ratkaisu poikkeaa yleiskaavasta (2010), jossa Kanavatie on esitetty seututienä. Kanavatie voidaan
kuitenkin muuttaa kaduksi, koska vieressä kulkee maantie (vt 24). Kanavatie palvelee paikallisen
maankäytön tarpeita. Tämä asemakaavamuutos toteuttaa ELY-keskuksen tavoitetta, jonka mukaan asemakaava-alueilla pääasiassa paikallista liikennettä palvelevat maantiet tulee muuttaa kaduiksi.
Katualueen leveys on suurimmalta osin 22 metriä. Katualueen tilavaraus mahdollistaa taajaman
pääkadulta vaadittavien kaista- ja tilajärjestelyiden toteuttamisen. Katutilaan on mahdollista sijoittaa esimerkiksi 6,5 metriä leveä ajorata, joka on riittävä taajaman raskaalle liikenteelle ja joukkoliikenteelle. Ajoradan lisäksi katutilaan on sijoitettavissa esimerkiksi toiselle reunalle ajoradasta
reunakivellä erotettu yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä (3m) sekä toiselle reunalle viherkaistalla (3m) erotettu eroteltu jalankulun ja pyöräilyn väylä (4,5m). Näiden lisäksi katualueelle jää
riittävät tilat molemmin puolin kuivatuksen järjestämiseen. Viherkaistan tilavarausta voidaan
käyttää linja-autojen pysäkkisyvennysten toteuttamiseen sekä tarvittaessa suojatiesaarekkeiden
toteuttamista varten.
Kanavatien ja siihen liittyvien katujen liikennemäärät ovat nykytilanteessa alhaiset eikä ennusteissa ole maankäytön merkittävää lisääntymistä tai muuta liikennemääriä merkittävästi kasvattavia
seikkoja. Kääntyvän liikenteen kannalta merkittävimmässä liittymässä, Kanavatien ja Rantakulmantien liittymä, on jo toteutettu liikennemäärien kannalta riittävät kaistajärjestelyt. Muiden liittymien kohdalla katualueen leveys mahdollistaa tarvittaessa ajoradan vähäistä leventämistä väistötilojen tai lyhyiden ryhmittymiskaistojen toteuttamiseen.
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Kanavatie on luonteeltaan taajaman pääkatu. Pääkadun liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden takia siihen ei tule osoittaa suurta määrää suoria yksittäisiä tonttiliittymiä. Asemakaavassa
osoitetaan liittymät kerrostalo- ja liikerakentamisen kortteleista suoraan Kanavatielle ja pientalokortteleiden osalta kulkuyhteydet tulee toteuttaa tonttikatujen kautta. Kaavaratkaisussa vältetään
tonttiliittymiä katuliittymien kohdalla liikenneturvallisuuden ja liikenneympäristön selkeyden
varmistamiseksi.
Kaavassa on annettu määräys Vääksyn kanavan RKY-alueen huomioimisesta mahdollisissa tulevissa muutoksissa. Asemakaavaan kuuluvalla Kanavatien jaksolla sijaitsee Vääksyn kanavaan liittyviä
silta- ja sulkulaitteita sekä rakenteita. RKY-määräyksen lisäksi kanavan kohdalla oleva kaavamerkintä (LK/s) edellyttää ympäristön säilyttämistä. ELY inventoi rakenteet toteutusvaiheessa yhteistyössä kunnan kanssa. Kaavamuutosalueelle ei sijoitu muita kulttuuriympäristökohteiden kannalta merkittäviä rakenteita tai maisemallisia piirteitä. Tällä hallinnollisella kaavamuutoksella ole
mainittuisiin kohteisiin haitallisia vaikutuksia.
Kaavassa on annettu määräys myös pohjavesialueiden huomioimisesta. Tällä hallinnollisella kaavamuutoksella ei ole haitallisia vaikutuksia pohjavesialueisiin.
Kaavamuutos vaikuttaa muutamiin katualueeseen kytkeytyviin tontteihin, joihin kohdistuu vähäisiä muutoksia. Kortteleissa 18, 24, 28, 29, 56, 59, 155, 406, 412 ja 413 korttelin raja sijoitettiin
kiinteistörajojen mukaiseksi. Asukkaiden ja maanomistajien elinympäristöä rajoittavat muutokset
jäävät kokonaisuudessa hyvin vähäisiksi. Vastuun siirtyminen kunnalle mahdollistaa katualueen
yksityiskohtaisemman kehittämisen kunnan tavoitteiden mukaisesti.
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ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Asemakaavan muutoksen toteuttaminen on mahdollista aloittaa kaavan saatua lainvoiman ja
Asikkalan kunta on tehnyt kadunpitopäätöksen.
Ennen kadunpitopäätöstä ELY yhteistyössä kunnan kanssa inventoi kunnalle siirtyvät kaavaalueella sijaitsevat rakenteet, varusteet- ja laitteet, toteaa tiejakson kunnon ja mahdolliset tarvittavat parantamistoimenpiteet sekä tekee erillisen arvioinnin Vääksynjoen vesistösillan kunnosta.
Kanava-alue LK/s jää valtion omistukseen, eikä tälle jaksolle tehdä kadunpitopäätöstä. Tiejakson
päivittäisestä kunnossapidosta voidaan tehdä erillinen sopimus.
Kanavatien asemakaavamuutokseen ei liity ajankohtaista tarvetta laajentaa rakennetun tien rakenteita nykyisestä. Mikäli asemakaavan katualueella olevalla reitille tulee välitön parannustarve
(kuten kevyen liikenteen reitin rakentaminen), kadun rakentaminen tällaista varten parannustyötä edellyttää katusuunnitelman laatimista ja hyväksymistä maankäyttö- ja rakennusasetuksen
(10.9.1999/895 4143) mukaisella vuorovaikutuksella.
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