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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tunnistetiedot 
Asemakaavan muutos koskee osaa Anianpellon kylän 401 tilasta Kanavakoulu 6:351 sekä osaa tilasta 
Koivulehto 6:517, jotka muodostavat tontin 5 korttelissa 53 sekä yleisen pysäköintialueen. Asemakaavalla 
muodostuvat Anianpellon kylän 401 tontit 5 ja 7 korttelissa 53. 

1.2 Kaava-alueen sijainti 
Suunnittelualue sijaitsee Päijät-Hämeessä, Asikkalan kunnan Anianpellon kylässä. Suunnittelualueen laajuus 
on yhteensä noin 0,6654 hehtaaria ja se sisältää osan kiinteistöstä Kanavakoulu 6:351 ja osan tilasta 
Koivulehto 6:517. Alue sijaitsee Vääksyn taajamassa osoitteessa Kanavatie 14, Laivurintien kohdalla. Alue 
rajautuu koillisessa Kanavatiehen, lounaassa Backmaninkujaan sekä muualta ympäröiviin 
asuinkerrostaloihin. 

 

Alueen sijainti opaskartassa. 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
Korttelin 53 asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia hallinto- ja virastorakennusten korttelialueen 
(53), tontin 5 ja yleisen pysäköintialueen käyttötarkoituksen muuttamista asuinkäyttöön sekä työpaikka-
/liiketoimintaan. 

  



3 
 

1.4 Selostuksen sisällysluettelo 

 
1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ........................................................................................................................... 2 

1.1 Tunnistetiedot ................................................................................................................................... 2 

1.2 Kaava-alueen sijainti .......................................................................................................................... 2 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus .................................................................................................................... 2 

1.4 Selostuksen sisällysluettelo ............................................................................................................... 3 

1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista ...................................................................................................... 4 

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista .................... 4 

2 TIIVISTELMÄ .................................................................................................................................................... 5 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet ........................................................................................................................... 5 

2.2 Asemakaava ............................................................................................................................................. 5 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen .................................................................................................................. 5 

3 LÄHTÖKOHDAT ............................................................................................................................................... 6 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista ........................................................................................................... 6 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus ........................................................................................................................... 6 

3.1.2 Luonnonympäristö............................................................................................................................ 6 

3.1.3 Rakennettu ympäristö ...................................................................................................................... 7 

3.1.4 Maanomistus .................................................................................................................................... 9 

3.2 Suunnittelutilanne ................................................................................................................................... 9 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset....................................................... 9 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ................................................................................................... 13 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve .......................................................................................................... 13 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset ..................................................................... 13 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö ................................................................................................................... 13 

4.3.1 Osalliset .......................................................................................................................................... 13 

4.3.2 Vireilletulo ...................................................................................................................................... 13 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt .................................................................................. 13 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö ....................................................................................................................... 13 

4.4 Asemakaavan tavoitteet ........................................................................................................................ 13 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet ...................................................................................... 13 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen ............................................. 15 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS .............................................................................................................................. 15 



4 
 

5.1 Kaavan rakenne ..................................................................................................................................... 15 

5.1.1 Mitoitus .......................................................................................................................................... 15 

5.1.2 Palvelut ........................................................................................................................................... 15 

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen .................................................................... 15 

5.3 Aluevaraukset ........................................................................................................................................ 15 

5.3.1 Korttelialueet .................................................................................................................................. 15 

5.4 Kaavan vaikutukset ................................................................................................................................ 16 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ........................................................................................ 16 

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön ............................................................................... 16 

5.4.3 Muut vaikutukset ............................................................................................................................ 16 

5.5 Ympäristön häiriötekijät ........................................................................................................................ 18 

5.6 Kaavamerkinnät ja –määräykset ........................................................................................................... 18 

5.7 Nimistö .................................................................................................................................................. 18 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS .......................................................................................................................... 18 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat ........................................................................ 18 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus ....................................................................................................................... 18 

6.3 Toteutuksen seuranta ............................................................................................................................ 18 

LIITTEET ............................................................................................................................................................ 19 

 

1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 
LIITE 1  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 8.1.2014 (päivitetty 4.6.2014, 4.3.2015, 15.2.2019 ) 

LIITE 2  Korttelin 53 asemakaavakartta, kaavamerkinnät ja – määräykset, ehdotus 15.2.2019 

LIITE 3  Asemakaavan seurantalomake 

LIITE 4  Rakennusinventointi, 26.5.2014, täydennetty 3.12.2014 

LIITE 5 Luonnosvaiheen lausuntojen ja mielipiteiden tiivistelmät ja vastineet 
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LIITE 8  Havainnekuva 

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 
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- 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) 
- Vääksyn osayleiskaavan (valtuuston hyväksymä 16.12.2008) asiakirjat: 

• Kaavakartta ja selostus 
• Vääksyn osayleiskaava-alueen luonto- ja maisemaselvitys (Insinööritoimisto Paavo Ristola 

Oy, 2006) 
- Ympäristöhallinnon Hertta-järjestelmän tiedot 
- Rakennusinventointi 26.5.2014, täydennetty 3.12.2014 
- Meluselvitys, korttelit 53, 412, 413 ja 54, Ramboll Finland Oy, 18.12.2015 
- Kaava-alueen puustokartoitus, Lahden seudun kuntatekniikka, Kati Konivuori, 30.3.2015. 
- Kuntoarvio, Sweco, Tapani Pastila, 15.10.2014 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
Asikkalan kunnanhallitus on tehnyt aloitteen Saran tontin ja Nuokun asemakaavan muutoksen laatimiseksi. 
Asikkalan kunnanhallitus on 28.10.2013, 236 § hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja 
asettanut hankkeen vireille. Kaavamuutoshanke asetettiin vireille uudestaan 8.1.2014 päivätyllä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla, jossa suunnittelualue käsittää vain Nuokun tontin korttelissa 53. 
Kunnanhallitus on hyväksynyt luonnosvaiheen asiakirjat 16.6.2014, 143 §, kaavaluonnos on ollut MRL 62 § 
ja MRA 30 § mukaisesti nähtävillä 25.6.2014 ja 5.8.2014 ja kaavaehdotus on ollut MRL 62 § ja MRA 27 § 
mukaisesti nähtävillä 27.5. – 25.6.2015. 
 
Asikkalan kunnanhallitus palautti kokouksessaan 21.3.2016, § 47 Korttelin 53 asemakaavamuutoksen 
valmisteluun ja odottamaan Silta-projektin tulosten käsittelyä. Projektilla selvitettiin osallistamisen erilaisia 
keinoja ja välineitä kaavaprosessissa. Kyseinen projekti on päätetty kunnanhallituksen päätöksellä 
16.11.2018 § 241. 

2.2 Asemakaava 
Asemakaavan muutoksella muodostetaan asuinkerrostalo/asuin-, liike- ja toimistokerrostalotontteja 
kunnan omistamalle alueelle. 

2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
Toteuttaminen alkaa kaavan saatua lainvoiman. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

3.1.1 Alueen yleiskuvaus 
Suunnittelualue muodostuu yhdestä tontista Vääksyn keskustan raitilla. Tontilla sijaitsee nuorisotalo 
Nuokku, joka on Vääksyn ensimmäinen kansakoulu. Nuokun talolla on paikallista historiallista ja 
maisemallista arvoa. Alueen ympärillä on eri-ikäistä rakennuskantaa, pääosin asuinkerrostaloja. 

3.1.2 Luonnonympäristö 
Maisemarakenne, maisemakuva 

Suunnittelualue sisältyy kyläkuvallisesti arvokkaaseen alueeseen, valtakunnallisesti merkittävään 
kulttuuriympäristöön (kmv). 

Maaperä ja maaston muodot 

Maaperä on Nuokun tontilla hiekkaa. Maasto viettää loivasti pohjoiseen. 

 

Maaperäkartta. 

Luonnonolot 

Alueella ei ole luonnonympäristöä. Vanhalla pihamaalla on mäntyjä, tuomi, muutama vaahtera, runsaasti 
koivuja, raitoja, 2 makedonianmäntyä ja 1 sembramänty. 

Makedonianmännyillä ja sembramännyllä ei ole maisemallista arvoa. Pihalla on neljä mäntyä, jotka ovat 
maisemallisesti merkittäviä. Osa puista on huonokuntoisia, kaadettavia puita. 
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Ilmakuvaan on merkitty neljän maisemallisesti merkittävän männyn sijainnit. 

Vesistöt ja vesitalous 

Alue on vedenhankinnalle tärkeää I- luokan pohjavesialuetta. Suunnittelualue sijaitsee pohjaveden 
muodostumisalueen reunalla. Anianpellon pohjavesialue on suuruudeltaan 6,62 km2 ja sen 
muodostumisalue 4,57 km2. Pohjavettä muodostuu arviolta 3000 m3 vuorokaudessa.  

Suunnittelualue ei ole vedenottamon suoja-alueella. GTK:n v. 2010 pohjavesialueen geologisen 
kartoituksen perusteella alueen pohjavedet eivät virtaa käytöstä poistetun Anianpellon vedenottamon 
suuntaan. (Tekninen lautakunta 19.8.2014). 

3.1.3 Rakennettu ympäristö 
Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella 

Kaava-alueella ei tällä hetkellä sijaitse asutusta. Aluetta tutkitaan kerrostaloasumiseen ja liike / 
työpaikkarakentamiseen mahdollisuuksien mukaan, koska kunnalla ei ole omassa omistuksessaan 
kerrostalotontteja. Aluetta ympäröivät pääosin asuinkerrostalotontit.  

Kaupunki-/taajamakuva, yhdyskuntarakenne 

Tontti on osa Kanavatien kylänraittia ja se yhtyy Vääksyn kanava-alueen rakennuskantaan. 
Suunnittelualuetta ympäröivät kerrostalot ovat vaaleata tiiltä, rappausta tai punatiiltä. Kerrostalot ovat 3-6 
kerroksisia ja rakentuneet vuosien 1962–2013 aikana. Lähimmät pientalot ovat 1-2 kerroksisia vaaleita 
puutaloja ja rakentuneet vuosina 1938 ja 1961. 
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Kaava-alue kuuluu kunnan vesihuoltoverkostoon, johon tontti liitetään. Kanava-alueen rakennuskanta 
muodostuu pääosin eri-ikäisistä ja tyyppisistä kerrostaloista Nuokun puolella sekä lisäksi Kanavatien 
Päijänteen puoleisella osalla on lisäksi pientaloasumista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakennusinventointikartta. Suunnittelualuetta ympäröivän rakennuskannan sijoittuminen ja ikäjakauma. 
Nuokun talo on vihreällä. 

Asuminen 

Kaava-alueella ei tällä hetkellä sijaitse asutusta. Alueen ympärillä on pääosin kerrostaloasutusta. 

Palvelut 

Vääksyn palvelut sijaitsevat suunnittelualueen ympärillä. Pääosa palveluista sijaitsee uudessa keskustassa, 
mutta palveluja on myös Kanavatien varrella ja ns. vanhan Vääksyn alueella. 

Työpaikat, elinkeinotoiminta 

Suunnittelualueella on tällä hetkellä nuorisotalo Nuokku. Työpaikat löytyvät suunnittelualueen ympäriltä. 

Virkistys 

Alueen läheisyydessä sijaitsee useita puistoalueita kuten Kalmarin puisto, Kanavapuisto ja Pohjolanpuisto. 

Liikenne 

Aluetta reunustaa koillisessa yhdystie 14137 sekä kevyen liikenteen väylä. Tie on Vääksyn kylänraittia ja on 
nimeltään Kanavatie. Alue rajautuu lounaassa Backmaninkujaan, joka on jalankululle ja polkupyöräilylle 
varattua katua. 

 



9 
 

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 

Nuorisotalo Nuokku on suojeltu rakennus, jolla on erityistä historiallista ja maisemallista arvoa. Se on 
rakennettu vuonna 1925 Vääksyn ensimmäiseksi kansakouluksi. Hirsirakennus on vuorattu laudalla. 1980-
luvun lopulla rakennus remontoitiin nuorisotaloksi. 1980-luvun korjauksista huolimatta ja sen seurauksena 
rakennuksessa on lahovaurioita, joiden syyt tulisi selvittää ja vauriot korjata rakennuksen turvaamiseksi. 
Rakennus on kaksikerroksinen ja kerrosalaltaan 461 m2.  

Tekninen huolto 

Alueen tontit ovat kunnallistekniikan alueella. 

Sosiaalinen ympäristö 

Kaava-alueella sijainnut nuorisotoiminta on siirtynyt uusiin tiloihin. Alueella sijainnut skeittipuisto on 
purettu ja toiminta on siirtynyt Aurinkovuoren koulun yhteyteen. Tällä hetkellä nuorisotaloa on vuokrattu 
harrastustoimintaa varten. 

3.1.4 Maanomistus 
Suunnittelualue on kunnan omistuksessa. 

3.2 Suunnittelutilanne 

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 
Maakuntakaava 

Maakuntakaava on vahvistettu 11.3.2008. Kaavassa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C), 
aluetta reunustaa yhdystie.  Suunnittelualue on tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (pv 17). 
Kiinteistö Kanavakoulu 6:351 sisältyy kulttuurihistorian tai maiseman kannalta valtakunnallisesti 
merkittävään alueeseen (kmv 8). 

Kaavaprosessin aikana on tullut voimaan uusi Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014. Maakuntakaava tuli 
voimaan kuulutusten myötä 10.3.2017. Uudessa maakuntakaavassa on suunnittelualueelle osoitettu 
vastaavat merkinnät kuin vanhassa maakuntakaavassa. Uutena merkintänä suunnittelualue on 
maakuntakaavassa merkitty kaupunkialueeksi (ka1, Asikkalan taajama-alue). 
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Ote 11.3.2008 vahvistetusta Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. 

 

 

Ote Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014. 
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Yleiskaava 

16.12.2008 Asikkalan kunnanvaltuustossa hyväksytyssä osayleiskaavassa alue on merkitty 
keskustatoimintojen alueeksi (C). Kiinteistöillä sijaitsee suojeltavia rakennuksia, joilla on erityistä 
rakennushistoriallista ja/tai historiallista ja/tai maisemallista arvoa. Kohde sr-2/17 on nuorisotalo Nuokku, 
jolla on historiallista ja maisemallista arvoa. Alue sisältyy kyläkuvallisesti arvokkaaseen alueeseen (sk-1/1), 
valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön; Vääksyn kanava ja Anianpellon 
markkinapaikka. Alue on pohjavesialueella (pv) ja se on vedenottamon suojavyöhykkeellä (sv). Aluetta 
reunustaa yhdystie sekä kevyen liikenteen reitit. 

Anianpellon vedenottamo on poistettu käytöstä vuonna 2000, joten alue ei ole enää vedenottamon 
suojavyöhykettä. 

 

Ote 16.12.2008 vahvistetusta Vääksyn osayleiskaavasta. 

Asemakaava 

Alueella on voimassa kunnanvaltuuston päätöksen 24.8.2004 mukainen Hallintokeskus k 53 asemakaavan 
muutos. 

Hallintokeskuksen k 53 asemakaavan muutoksessa kortteli 53 tontti 5 on hallinto- ja virastorakennusten 
korttelialuetta (YH-1), jolle hallintotilojen lisäksi voidaan sijoittaa asuntoja, kuitenkin enintään 50 % 
käytetystä kerrosalasta. Kerroslukuna on II ja tonttitehokkuus on e= 0,30. Lisäksi suunnittelualueella on 
yleinen pysäköintialue (LP) ja suunnittelualueen vieressä on yleisen tien aluetta (LT). Alue on 
vedenhankinnalle tärkeää pohjavesialuetta (pv-1). 
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Ote Hallintokeskuksen k 53 asemakaavan muutoksesta. 

 

 

Ote ajantasa-asemakaavasta. 

Rakennusjärjestys 

Asikkalan kunnan rakennusjärjestys on astunut voimaan 1.1.2012. 
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Pohjakartta 

Pohjakarttana on käytetty Asikkalan kunnan digitaalista pohjakarttaa (ETRS-GK26, N2000). 

Muut alueeseen liittyvät suunnitelmat, selvitykset sekä laadittavat selvitykset 

- Kaava-alueen puustokartoitus, Lahden seudun kuntatekniikka, 30.3.2015 
- Meluselvitys, korttelit 53, 412, 413 ja 54, 18.12.2015 
- Kuntoarvio, 15.10.2014 

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve 
Korttelin 53 asemakaavan muutoksen tarve on lähtenyt Asikkalan kunnanhallituksen aloitteesta. 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
Päätös kaavan laatimisesta on päätetty kunnanhallituksessa 28.10.2013, § 236 sekä myöhemmin 
muutetulla aluerajauksella 3.3.2014, § 34. Samalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu 
nähtäville koko hankkeen ajaksi. 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

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

4.3.2 Vireilletulo 
Vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on päätetty kunnanhallituksessa 28.10.2013, § 
236 sekä kuulutettu 6.11.2013 Päijät-Häme – lehdessä sekä uudestaan kunnanhallituksessa 3.3.2014, § 34 
sekä kuulutettu 12.3.2014 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 
Viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa. 

4.4 Asemakaavan tavoitteet 

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista kaavaa koskee 

• Toimiva aluerakenne 
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• Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
• Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat. 

Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet astuivat voimaan 1.3.2009. Muutosten osalta korttelin 
53 asemakaavan muutosta koskevat seuraavat erityistavoitteet: 

• Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: 

Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä sekä 
luotava edellytykset hyvälle taajamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että 
viheralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia. 

Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se, että 
taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön suunnittelussa on 
otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy. 

• Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat: 

Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja 
luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon 
alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. 

Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohjavesien 
pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle niistä 
pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja soveltuvat vedenhankintaan. 

Kaavaprosessin aikana valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat päivittyneet. Uudet tavoitteet ovat 
tulleet voimaan valtioneuvoston päätöksellä 1.4.2018. VAT:eet on jaettu seuraaviin kokonaisuuksiin 

• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
• Tehokas liikennejärjestelmä 
• Terveellinen ja turvallinen ympäristö 
• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
• Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Uusien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö on otettu huomioon asemakaavamuutoksessa 
jo vanhojen tavoitteiden pohjalta. 

Kunnan asettamat tavoitteet 
Tavoitteena on lisätä kunnan kerrostalotonttitarjontaa sekä saada aikaan tiivistä ja eheää rakentamista 
Vääksyyn vanhan ja uuden keskustan välimaastoon. Osayleiskaavassa alue on merkitty keskustatoimintojen 
alueeksi, jota edistetään asemakaavalla. 

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet 
Historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaan nuorisotalon, entisen kansakoulurakennuksen säilyttäminen 
pyritään mahdollistamaan asemakaavassa, vaikka rakennuksen käyttötarkoitus muuttuisikin. 
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Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet 
Suunnittelualue on osa Vääksyn kylänraittia ja sisältyy kyläkuvallisesti arvokkaaseen alueeseen, 
valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön, joka täytyy huomioida suunnittelussa. 

4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen 

Osallisten tavoitteet 
Lausunnoissa ja mielipiteissä on tullut esille uusien rakennusten massoitteluun, materiaaliin sekä 
havainnekuviin ja nykyisen rakennuksen suojeluun ja toimintaan liittyviä asioita. Tekninen lautakunta on 
ilmoittanut, että vedenottamon suoja-alueen voi poistaa määräyksistä, koska Anianpellon vedenottamo on 
poistettu käytöstä. Näihin liittyen kaavaehdotusaineistoa on tarkistettu ja rakennusinventoinnin yhteyteen 
on liitetty rakennusmassoittelukuvia sekä havainnekuva havainnollistamaan uuden rakennuksen 
sijoittumista ympäristöön. 

Muut tavoitteet 
Asemakaavamuutoksen kortteli- ja toimintorajauksia on tarkistettu menemään kiinteistön rajojen tai 
ajantasa-asemakaavan korttelirajausten mukaisesti. 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 Kaavan rakenne 

5.1.1 Mitoitus 
Kaavamuutoksella muodostuu kaksi tonttia edellisen yhden sijaan. Tonttikoot ovat noin 2918 m2 (AL/53), ja 
2280 m2 (AK/53). Tonttitehokkuus vaihtelee n. e=0,4 – e=1,0.  

Alueen laskennallinen asukasmäärä on noin 67. 

5.1.2 Palvelut 
Kaupalliset ja julkiset palvelut löytyvät Vääksyn uudesta ja vanhasta keskustasta, suunnittelualueen 
ympäriltä. Korttelin 53 AL-tontille 5 on mahdollista liike-, toimisto- tai työtilojen syntyminen.   

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 
Tontit ovat osa Kanavatien kylänraittia ja ne yhtyvät Vääksyn kanava-alueen rakennuskantaan. 
Uudisrakentamisen sopeutuminen ympäröivään rakennuskantaan huomioidaan kaavamerkinnöissä ja – 
määräyksissä. Ympäröivän alueen rakennuskanta on hyvin vaihtelevaa rakennustyypeiltään ja 
ulkoasuiltaan. 

5.3 Aluevaraukset 

5.3.1 Korttelialueet 
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) 

Kortteliin 53 muodostuva tontti  7 on yhteensä n. 0,3189 ha ja se sisältää tontin sisäisen autopaikkojen 
korttelialueen (LPA). Rakennusoikeutta tontilla on yhteensä 3500 k-m2. 

 

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL) 
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Kortteliin 53 muodostuva tontti 5 on yhteensä n. 0,3465 ha ja se sisältää tontin sisäisen autopaikkojen 
korttelialueen (LPA). Rakennusoikeutta tontilla on yhteensä 1500 k-m2. Nykyisen rakennuksen yhteydessä 
rakennusoikeutta voidaan käyttää 1/5, esimerkiksi erillisen piharakennuksen muodossa.  

5.4 Kaavan vaikutukset 

5.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
Suunnittelualue tiivistää Vääksyn kylänraittia. 

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontti mahdollistaa palvelujen syntymistä ja työpaikkojen 
lisääntymistä. Alue on jo ennestään valtaosin kerrostalotyyppistä rakentamista. 

Suunniteltu rakentaminen ei poikkea huomattavasti kaava-aluetta ympäröivien kortteleiden 
rakentamisesta korkeutensa tai massoittelunsa puolesta. Kaavamääräykset rakentamistavasta huomioivat 
sen, että rakentaminen on yhtenäistä ympäröivän rakennuskannan kanssa.  

5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 
Ei ole vaikutuksia luonnonympäristöön. Alue on vanhaa pihamaata. Neljä maisemallisesti merkittävää 
mäntyä pyritään säilyttämään rakentamisen yhteydessä niin hyvin kuin mahdollista. Pohjavesialue tulee 
huomioida rakentamisessa ja alueen toiminnoissa sekä mm. öljysäiliöiden ja maalämpökaivojen 
tekemisessä. Radonhaitan torjunta tulee huomioida rakentamisessa. Maisemassa tulee huomioida kanava-
alueen läheisyys ja ympäröivä maisema. 

5.4.3 Muut vaikutukset 
Taajamakuvaan 

Kylänraitin varteen tulee asutusta, joka elävöittää kylää. Taajamakuvaan tulee lisää rakennuskannan 
kerroksellisuutta. Kaavamääräyksissä on otettu huomioon uuden rakentamisen soveltuminen 
taajamakuvaan. 

Kulttuurimaisemaan 

Rakentamisen sopeuttamisessa maisemaan tulee kiinnittää kulttuurimaisemassa erityistä huomiota. 
Suunnittelun yhteydessä on tehty erillinen rakennuskantaselvitys (LIITE 4 Rakennusinventointi). 

Rakennettuun kulttuuriympäristöön 

Alueella sijaitsevalla Nuokun talolla on paikallista historiallista ja maisemallista arvoa, joka tulee huomioida 
lisärakentamisen yhteydessä. Kaavamääräysten mukaan rakentamisen tulisi olla yhtenäistä ympäröivän 
rakennuskannan kanssa. 

Muinaismuistoihin 

Ei vaikutusta. 

Virkistykseen 

Lähialueiden virkistyskäyttö lisääntyy. 

Sosiaaliseen ympäristöön 
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Alueelle muodostuu asutusta ja sen myötä uusia naapureita. Kaava mahdollistaa liiketoiminnan. 

Liikenteelliset vaikutukset 

Ajoneuvoliittymien määrä Kanavatiellä ei lisäänny. Nykyinen Nuokun tontin liittymän käyttö lisääntyy jonkin 
verran asuinkerrostalorakentamisen myötä. 

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. Liiketoiminta alueella elävöityy. 

Yksityistaloudelliset kustannukset 

Ei vaikutusta. 

Terveellisyys ja turvallisuus 

Ramboll Finland Oy:n tekemän meluselvityksen (18.12.2015) mukaan korttelin 53 tontin 5 osalta päiväajan 
55 dB melualue ulottuu autopaikkojen korttelialueelle. Tavanomaisen asuntorakennuksen rakenteiden 
ääneneristävyys on riittävä korttelin kummankin talon osalta. Koska julkisivuihin kohdistuu enimmillään 54 
dB keskiäänitaso, voidaan parvekkeet sijoittaa Kanavatien puoleiselle julkisivulle. Parvekkeet suositellaan 
toteutettavaksi lasitettuina. 
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Päivämelu suunnittelualueella (nykytilanne) 

Liikenneturvallisuus 

Ei vaikutusta. 

Ihmisten elinolot ja terveys 

Ei vaikutusta. Mahdolliset liike-, toimisto- tai työtilat asuinrakennuksen yhteydessä eivät saa aiheuttaa 
terveys tai viihtyvyyshaittaa. 

Ympäristön puhtaus 

Ei vaikutusta. 

 

Sosiaaliset olot  

Olemassa olevat sosiaalisille aktiviteeteille varatut toiminnot kuten skeittipuisto ja nuorisotilat ovat jo 
siirtyneet paremmin niille sopiville alueille. 

5.5 Ympäristön häiriötekijät 
Kaavan toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä ympäristöhäiriöitä. 

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

5.7 Nimistö 
Alueelle ei tule uusia teitä tai paikannimiä. 

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
Koska alueen rakennuskanta on arkkitehtuuriltaan / ulkomuodoiltaan, materiaaleiltaan / 
rakennustyypeiltään hyvin heterogeeninen on rakennustapaohjeiden laadinnan suhteen oltava hyvin 
varovainen. Myöskään liian määräävät kaavamääräykset eivät tuota alueelle tarkoituksenmukaista 
toteutustapaa, vaan suunnittelu on tehtävä vallitsevien määräysten ja normien mukaan yhdessä 
viranomaisten kanssa. 

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus 
Asemakaavan muutos voidaan toteuttaa sen tultua lainvoimaiseksi. 

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

LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 8.1.2014 (päivitetty 4.6.2014, 4.3.2015, 9.2.2016, 
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LIITE 4  Rakennusinventointi, 26.5.2014, täydennetty 3.12.2014 

LIITE 5 Luonnosvaiheen lausuntojen ja mielipiteiden tiivistelmät ja vastineet 

LIITE 6  Ehdotusvaiheen lausuntojen ja mielipiteiden tiivistelmät ja vastineet 

LIITE 7  Korttelien 53, 412, 413 ja 54 meluselvitys, Ramboll Finland Oy, 18.12.2015 

LIITE 8  Havainnekuva 

 
Vääksyssä 15.2.2019 
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