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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Asemakaavaselostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2015 päivättyä ja 3. päivänä
lokakuuta 2016 tarkistettua kaavakarttaa.
Vireilletulo
Kaavoitus on käynnistetty ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville
koko kaavaprosessin ajaksi Asikkalan kunnanhallituksen päätöksellä 16.6.2014 142 §.
Alueen kaavamuutoksen käynnistämisestä on ilmoitettu Päijät-Häme-lehdessä sekä
kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla.
Valmisteluvaiheen nähtävilläolo
Asemakaavaluonnos on ollut luonnoksena nähtävillä 15.10.2014 – 13.11.2014 välisenä
aikana.
Ehdotusvaiheen nähtävilläolo
Asemakaavaehdotus on ollut ehdotuksena nähtävillä 11.3.2015 – 9.4.2015 välisenä
aikana.
Tarkistetun kaavaehdotuksen nähtävillä olo
Tarkistettu kaavaehdotus on ollut nähtävillä 29.6.2016-3.8.2016
Kunnanvaltuuston hyväksyminen
Asikkalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan _._.2016.
Kaava-alueen sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Asikkalassa Vesijärven rantamaisemaan sijoittuvalla Saitan
alueella. Suunnittelualuetta rajaa pohjoisessa valtatie 24 (Jyväskyläntie), itäpuolelle
sijoittuu pientaloasutusta ja länsipuolelle ryhmäpuutarha. Muutosalueen eteläpuolella
sijaitsee ovia valmistavan yrityksen teollisuus- ja varastorakennuksia. Alueen pinta-ala
on noin 7 hehtaaria.
Asemakaavan muutos koskee Asikkalan kunnan Hillilän kylän teollisuus- ja
varastorakennusten korttelissa 400 ja siihen liittyvällä satama-alueella olevia tiloja 5:84,
7:5, 7:17, 7:19, 7:56, yhteistä aluetta 878:1 sekä osaa tiloista 5:48, 5:49, 7:27, 7:44,
7:45 ja yhteisestä vesialueesta 876:1.
Ehdotusvaiheen ensimmäisen nähtävillä olon jälkeen kaava-aluetta päädyttiin
pienentämään siten, että tarkistettu kaavaehdotus koskee Hillilän kylän teollisuus- ja
varastorakennusten korttelissa 400 olevia tiloja 5:84 ja 7:44 sekä osaa tiloista 5:48,
7:45 ja 7:56.
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Suunnittelualueen aluerajaus.

Kaavan tarkoitus
Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on ajantasaistaa alueen vanha asemakaava
vastaaman paremmin nykytilanteen tarpeita. Alueen pohjoisosaan on tarkoitus rakentaa
hakelämpölaitos. Kaava-alueen pienentäminen ehdotusvaiheessa ei muuta kaavan
päätarkoitusta. Ehdotusvaiheessa pois jätetyn alueen asemakaava voidaan ajantasaistaa
myöhemmin.
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1.

TIIVISTELMÄ

1.1

Kaavaprosessin vaiheet
Vireilletulo

KH 16.6.2014

OAS:n nähtävilläolo

17.6.2014 à

Luonnoksen nähtävilläolo

15.10.2014 – 13.11.2014

Ehdotuksen nähtävilläolo

11.3.2015 – 9.4.2015

Tarkistetun ehdotuksen nähtävilläolo

29.6.2016-3.8.2016

Luottamuselinkäsittelyt
1.2

Asemakaavan sisältö
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan yhden teollisuuskorttelin jakaminen useammaksi
tontiksi katuyhteyksineen, hakelämpölaitoksen sijoittuminen alueen pohjoisosaan sekä
päivitetään alueen kaavamerkinnät ja –määräykset. Voimassa olevaan kaavaan nähden
korvataan osa teollisuusalueesta suojaviheralueella.

1.3

Toteuttaminen
Asemakaava voidaan toteuttaa heti, kun kaava on saanut lainvoiman.
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2.

LÄHTÖKOHDAT

2.1

Alueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijoittuu valtatien 12 eteläpuolelle Vesijärven rannalle. Alueen eteläpuolella
sijaitsee ovia valmistavan yrityksen Jeld-Wenin teollisuus- ja varastorakennuksia. Länsipuolelle
sijoittuu ryhmäpuutarha ja itäpuolelle sijoittuu pientaloasutusta.
Ehdotusvaiheessa aluetta on pienennetty siten, että teollisuuskorttelin eteläosa on jätetty
kaavamuutosalueen ulkopuolelle.

2.2

Luonnonympäristö

2.2.1

Maisema

Kaava-alue sijoittuu maisemallisessa maakuntajaossa Hämeen viljely- ja järvimaan
maisemamaakuntaan ja tarkemmin Päijänteen seudun maisema-alueella. Päijänteen seudun
maisema-aluetta hallitsee Päijänteen järvi, joka ulottuu eteläosan savikkoisilta viljelyalueilta
pohjoispään metsäisiin ja karuihin kallioisiin maisemiin. Seutu on erittäin metsäistä ja soita on
vähän. Harjoitetut elinkeinot ovat olleet monipuolisia, joka on nähtävissä myös maisemakuvassa.
Päijänteen seudun asutuksella on pitkiä historiallisia perinteitä ja alueelta on tehty useita
rautakautisia asuinpaikkalöytöjä.
Päijät-Hämeen maisemaselvityksessä on tarkennettu maisemamaakuntajakoa määrittelemällä ja
rajaamalla Päijät-Hämeen maakunnalliset maisematyypit. Maisemallisessa maakuntajaossa
suunnittelualue kuuluu II Salpausselkään. Salpausselän yhtymäkohta Vesijärveen ja
Päijänteeseen tekee Vääksystä erityisen näyttävän ja voimakkaan suurmaiseman solmukohdan.
Lähimaisemassa Saittaniemen teollisuusalue on varsin huomaamaton. Valtatieltä katsottuna
aluetta suojaa runsas kasvillisuus ja teollisuusalueen olemassa olosta muistuttaa ainoastaan tien
varrella sijaitseva varastorakennus sekä iso mainoskyltti. Myös itse teollisuusalueella ja aivan
niemen kärjessä kasvaa runsaasti lehtipuita ja – pensaita, jotka peittävät aluetta.

Kuva 2.1 Näkymä Aurinkovuoren laelta Saittaniemen suuntaan. (Lähde: Pohjavesialueen geologisen
rakenteen selvitys Asikkalan Aurinkovuoren pohjavesialueella)
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Kuva 2.2 Näkymä Saittaniemen kärjestä kohti teollisuusaluetta.

Suunnittelualueen länsipuolelle noin 600 metrin etäisyydelle sijoittuu Kurhila-Pulkkilan
valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (MAO040047).
2.2.2

Maa- ja kallioperä

Suunnittelualue sijoittuu toiselle Salpausselälle, joka on Vääksyssä pääosin hiekkaa ja soraa
oleva maakannas Vesijärven ja Päijänteen välissä. Suunnittelualue on kallioperältään graniittia.
Pintamaalaji alueen pohjoisosa on karkeaa hietaa. Ranta-alueet ovat täytemaata ja niemen
kärjessä on kaksi kallioaluetta. (GTK)

Kuva 2.3 Suunnittelualueen maaperä (Lähde: GTK). Alkuperäinen kaavamuutosalueen rajaus.

2.2.3

Vesistöt ja vesitalous

Alueen pohjoisosa sijaitsee Aurinkovuoren (0401601) I luokan pohjavesialueella, kuitenkin
varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella. Pohjavesialue on antikliininen eli vettä ympäristöön
purkava muodostelma, Vääksyn-Aurinkovuoren alueella pohjavesi virtaa pääasiassa etelästä
pohjoiseen ja purkautuu Päijänteeseen. Alueen eteläreunassa purkautuu pieniä määriä
pohjavettä myös Vesijärveen. Pohjaveden pinta on kannaksen ranta-alueilla lähellä järvien
pinnan tasoa. (Asikkalan ja Padasjoen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, 2004)
Kaava-alue sijaitsee Vesijärven pohjoisrannalla. Kaava-alueella ei sijaitse lampia tai muita
pienvesiä. Pohjaveden virtaus suuntautuu alueelta todennäköisesti koko alueelta etelään
Vesijärveen.
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2.2.4

Luonnonsuojelu

Suunnittelualueen pohjoispuolelle sijoittuu Aurinkovuoren Natura-alue (FI0301005), joka on
suojeltu luontodirektiivin (SCI) perusteella. Aurinkovuori kuuluu myös valtakunnalliseen
harjujensuojeluohjelmaan (HSO040033, Aurinkovuori-Linnovuori-Syrjänsupat).
Aurinkovuori on valtakunnallisesti arvokas, monipuolinen osa II Salpausselkään kuuluvaa
harjumuodostumaa. Alueella tavataan geologisesti edustavia muinaisrantoja, komeita
suppakuoppia, deltamaisia ja selännemäisiä osia sekä paikoin hyvinkin jyrkkiä rinteitä.
Kasvistollisesti Aurinkovuoren alue on Hämeen edustavimpia harjuja.

Kuva 2.4 Aurinkovuoren Natura-alueen rajaus suhteessa alkuperäiseen asemakaavamuutosalueeseen.

2.2.5

Kasvillisuus ja luontotyypit

Suunnittelualue kuuluu metsäkasvillisuusvyöhykejaottelussa eteläboreaaliseen lounaismaan
vyöhykkeeseen eli vuokkovyöhykkeeseen. Selvitysalue on pääosin teollisuusaluetta, jolla kasvaa
matalaa kulttuuriympäristöjen kasvillisuutta. Pensaikkoa ja nuorta puustoa kasvavaa joutomaata
on kaava-alueella runsaasti. Alueen metsätyypit vaihtelevat kulttuurivaikutteisesta kosteasta
lehdosta ja tuoreesta keskiravinteisesta lehdosta tuoreeseen ja kuivahkoon kankaaseen. Alueella
ei havaittu uhanalaisiksi luokiteltuja luontotyyppejä, jotka olisivat rinnastettavissa luonnontilaisiin
luontotyyppeihin (Saitan asemakaavamuutosalueen luontoselvitys 2014, ks. kaavaselostuksen
liite 2).
Alueella ei sijaitse metsälain 10 § mukaisia kohteita, vesilain 2. luvun 11 § mukaisia kohteita,
luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla suojeltavia luontotyyppejä eikä alueella havaittu uhanalaisia tai
muuten huomionarvoisia kasvilajeja.
Luontoselvityksessä alueen luontotyypeistä huomionarvoisimpana esiin nousi kaava-alueen
rantaruovikkoon rajautuva tuoreen lehdon sekapuustoinen järeä kuusikko.
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Kuva 2.5 Tuoreen lehdon kuusikkoa.

2.2.6

Linnusto

Saitan pesimälinnusto koostuu yleisistä taajama-alueiden, metsien, puoliavoimien
kulttuuriympäristöjen sekä rantojen ja vesistöjen lajeista (ks. selostuksen liite 2).
Teollisuusrakennuksissa pesivät naakat, kesykyyhkyt ja västäräkit sekä terva-, räystäs- ja
haarapääskyt, piha-alueiden puissa ja alueen reunusmetsissä räkätti- ja mustarastaat,
pajulinnut, peipot, talitiaiset ja hippiäiset.
Huomionarvoisimpana voi pitää alueen ranta- ja vesilinnustoa. Rantapensaikoissa ja ruovikossa
on ruokokerttusten ja pajusirkun reviirejä ja kivikkorannalla rantasipin reviiri. Rantavesissä
havaittiin isokoskelonaaras neljän poikasen kanssa sekä silkkiuikku- ja härkälintupari.
2.3

Rakennettu ympäristö

2.3.1

Väestön rakenne ja kehitys

Asikkalan kunnassa on 8 408 asukasta 31.5.2014. Kaava-alueella ei ole asukkaita.
2.3.2

Yhdyskuntarakenne

Kaava-alue sijaitsee Asikkalan keskustaajaman länsipuolella Vesijärven rannalla. Alue rajautuu
etelässä vesialueeseen ja pohjoisessa rakennettuun ympäristöön.
2.3.3

Asuminen

Suunnittelualueelle sijoittuvat Jeld-Wenin omistuksessa olevat asuinrakennukset eivät ole
asuinkäytössä. Alueen itä- ja pohjoispuolelle sijoittuu pientalo- ja vapaa-ajan asutusta ja
länsipuolelle siirtolapuutarha.
2.3.4

Palvelut

Lähimmät palvelut sijaitsevat Vääksyn keskustassa noin kahden kilometrin päässä.
2.3.5

Työpaikat ja elinkeinotoiminta

Kaava-alueella sijaitsee Jeld-Wenin massiivipuurakenteisia väliovia valmistava tehdas. Tuotannon
pääraaka-aineena on tuore sahatavara. Tehdas työllistää 110–120 työntekijää.
Alueen pohjoisosassa sijaitsee asuin- ja muiden rakennusten rakentamiseen erikoistuneen
Forelink Oy:n varastorakennus.
2.3.6

Virkistys

Saittaniemen kärki on säilynyt jokseenkin rakentamattomana ja se kasvaa tiheää koivikkoa.
Kulku tapahtuu teollisuusalueen läpi eikä alueella ei ole varsinaista virkistysarvoa.
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2.3.7

Liikenne

Tierekisterin mukaan valtatiellä 24 kulkee suunnittelualueen kohdalla nykyisin noin 4 500
ajon/vrk (KVL2014), josta raskaan liikenteen osuus on noin 6 %. Liikennemäärä ei ole kasvanut
tierekisterin mittausjakson aikana 1990-luvulta lähtien.
Valtatien 24 varrella kulkee kevyen liikenteen väylä ja risteysalueella on molemmin puolin linjaautopysäkit. Linja-autoyhteydet valtatieltä Lahteen ja Padasjoelle kulkevat noin 1-2 tunnin
välein. Nopeusrajoitus liittymän kohdalla on 80 km/h.
Jeld-Wenin tehtaalle aiheutuu liikennettä kuljetusten ja työntekijöiden osalta. Vuorokaudessa
tehdasalueelle saapuu noin 10–20 kuorma- ja rekka-autoa sekä tähän lisättynä noin 110- 120
työntekijän aiheuttama henkilöliikenne. Tuotantoa tehdään pääasiassa viitenä päivänä viikossa
kahdessa vuorossa.
2.3.8
2.3.8.1

Rakennettu kulttuuriympäristö
Arvokkaat kulttuuriympäristöt ja maisema-alueet

Suunnittelualueen itäpuolelle sekä osittain suunnittelualueelle sijoittuu Vääksyn kanavan
maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö (MARY 2005). Vääksyn kanavan ympäristö
muodostui Asikkalan keskukseksi 1800-luvun lopulla kanavan valmistumisen myötä. Kanavan
lähiympäristöön muodostui huvila-asutusta 1800-luvun lopusta lähtien.
Suunnittelualueen länsipuolelle sijoittuu paikallisesti arvokas Osuuskunta Vääksyn Kesän
siirtolapuutarha-alue (Rakennusinventointi 2006), jossa sijaitsee pieniä mökkejä toista sataa
kappaletta. Suorakaiteen muotoiset, loivalla harjakatolla varustetut puiset mökit ovat
pensasaitojen rajaamilla tonteillaan tiheissä riveissä. Kokonaisuus kuuluu rakennusinventoinnissa
2006 luokkaan IV eli luokkaan jonka ajallinen/historiallinen tunnistettavuus on heikentynyt.

Kuva 2.6 Siirtolapuutarha-alue. (Lähde: Rakennusinventointi – Asikkala. 2006)

Kurhilan, Hillilän ja Syrjäntaustan kylien maakunnallisesti arvokas rakennettu ympäristö (MARY
2005) ja Kurhila-Hillilän maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Maisemaselvitys 2006)
sijoittuvat alueen länsipuolelle alle kilometrin etäisyydelle.
Alueen länsipuolelle sijoittuu Kurhila-Pulkkilan valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
(Ympäristöministeriö 1992).
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Kuva 2.7 Lähiympäristön kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet ja –alueet. Alkuperäinen
asemakaavamuutosalueen rajaus.

2.3.8.2

Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset

Rakennusinventoinnin 2006 perusteella alkuperäiselle suunnittelualueelle sijoittuu Saitan
höyrysaha-alueen rakennusryhmä, joka on määritelty paikallisesti arvokkaaksi. Rakennukset
liittyvät Saitanniemeen vuonna 1907 rakennettuun sahalaitokseen. Nykyisen tehtaan
läheisyyteen sijoittuu sahanaikainen isännöitsijän asuinrakennus sekä työväenasuntola. Alueen
eteläosassa sijaitsee suurehko harjakattoinen tiilirakennus 1900-luvun alkupuolelta.
Rakennuskokonaisuus kuuluu rakennusinventoinnissa 2006 luokkaan IV eli luokkaan jonka
ajallinen/historiallinen tunnistettavuus on heikentynyt. Inventoinnin mukaan kohde on
dokumentoitu lähinnä rakentamisen ohjauksen lähtöaineistoksi. Kohteen sijainti tai
inventointitiedot eivät tällä hetkellä edellytä kaavallista ohjausta. Tarve on harkittava uudelleen
kaavoituksen yhteydessä.
Kesällä 2014 laadittiin rakennusinventoinnin tarkistus. Maastokatselmuksen sekä maanomistajilta
saatujen tietojen perusteella isännöitsijän asuinrakennus on edelleen ovitehtaan aktiivisessa
käytössä ja siellä on tilapäisiä majoitustiloja. Lisäksi rakennus toimii varastotilana. Rakennuksen
julkisivupintoja on uusittu ja huollettu.
Höyrysahan aikainen työväenasuntola toimii tehtaan varastona eikä sillä ole muuta varsinaista
käyttöä. Rakennus on hyvässä kunnossa vaikka pihapiiri on päässyt villiintymään.
Alueen eteläosaan sijoittuva tiilinen teollisuusrakennus toimii ovitehtaan varastotilana sekä
kunnossapidon tiloina.
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Kuva 2.8 Isännöitsijän asuinrakennus.

Kuva 2.9 Työväenasuntola.

Kuva 2.10 Tiilinen tehdasrakennus sekä sen peltinen laajennusosa.
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2.3.9

Muinaisjäännökset

Suunnittelualueella ei tiedetä olevan kiinteitä muinaisjäännöksiä. Lähin muinaisjäännös sijaitsee
noin 900 metrin etäisyydellä alueesta luoteeseen.
2.3.10 Tekninen huolto

Ovitehtaaseen kuuluu vuonna 2000 rakennettu 3 MW:n lämpökeskus. Polttoaineena käytetään
tehtaan omasta tuotannosta syntyvää puupurua ja puuöljyä. Varapolttoaineena on raskas
polttoöljy. Kattilaa käytetään ympäri vuoden ja ylimäärälämpö myydään ulkopuoliseen
kaukolämpöverkkoon. Saitan lämpökeskus sijoittuu suunnittelualueen pohjoispuolelle.
Sähkölinja 120 kV kulkee valtatien 24 suuntaisesti alueen pohjoisosassa, josta se alueelle
johtavan tien kohdalla haarautuu etelään.
Vesihuoltolinjat kulkevat alueen pohjoisosasta kiinteistön 7:45 länsireunaa pitkin kohti Vesijärveä
sekä alueen itäosasta länteen ovitehtaan pohjoispuolelta.
2.3.11 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
2.3.11.1 Pohjaveden suojelu ja maaperän pilaantumisriski

Jeld-Wenin ovitehdas ei aiheuta suoraa pohjaveden pilaantumisriskiä, mutta Vesijärven rannassa
laitoksen vieressä tapahtuu järviveden rantaimeytymistä pohjavesialueeseen. Niemessä maaperä
on lähinnä silttiä, jolloin paikalliset pohjavesivaikutukset ovat mahdollisia mutta eivät kovinkaan
todennäköisiä. Laitosalueelta pohjavesi purkautuu Vesijärveen. Rantaimeytymisen kautta
laitoksen mahdolliset pinta- ja pohjavesipäästöt saattavat aiheuttaa riskiä pohjaveden
puhtaudelle. Laitoksella käsitellään ja varastoidaan mm. lakkoja, joiden kulutus on noin 50 tonnia
vuodessa. (Asikkalan ja Padasjoen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, 2004)
Vesijärven rannalla sijaitsevalla Metsä-Serla Oy:n kiinteistöllä on ollut puunkyllästystoimintaa
1950-luvulta lähtien. Alueella on käytetty KY 5-kyllästysainetta 50-luvulta vuoteen 1977.
Kyllästämöalueen maaperää on tutkittu ja sen on todettu sisältävän kloorifenoleja, dioksiineja ja
furaaneja. Aluetta on kunnostettu Suomen ympäristökeskuksen hankkeena vuosina 1995–1997.
Likaantunutta maata on puhdistettu paikan päällä kompostoimalla noin 520 m 3. Likaantuneen
maan kloorifenolipitoisuudesta saatiin kompostoinnilla poistettua yli 90 %. Puhdistettujen
maamassojen kloorifenolipitoisuus alittaa nyt raja-arvon. Dioksiini- ja furaanipitoisuudet ylittävät
kuitenkin sallitut pitoisuudet. Lisäksi kyllästämöalueen nykyisten rakennusten alla ja alueen
pohjavedessä on kloorifenoleja. (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 2001).
Mahdolliset vaikutukset Aurinkovuoren pohjavesialueeseen tulevat rantaimeytymisen kautta
Vesijärvestä. Kloorifenolipäästöt laimenevat Vesijärvessä kuitenkin niin paljon, etteivät ne
todennäköisesti aiheuta riskiä pohjaveden laadulle. Toimenpidesuosituksena Asikkalan ja
Padasjoen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma esittää, että alueen dioksiini- ja furaanipitoisten
maamassojen kohtalo tulisi kuitenkin ratkaista.
Jeld-Wenin ovitehdas on pyrkinyt pienentämään maaperän pilaantumisriskiä teknisillä
suojaratkaisuilla. Lakkoja ja ohennetta varastoidaan erillisessä vuonna 2003 rakennetussa
maalivarastossa ja kemikaalien purkupaikka on asfaltoitu. (Ympäristölupa 2006)
2.3.11.2 Melu

Jeld-Wenin ovitehtaan toiminnasta aiheutuu melukuormitusta lähialueen asutukselle. Melun
lähteitä ovat liikenne, kuljettimet ja erilaiset puhaltimet. Voimakkaimmat melulähteet ovat
purunpoistolaitteiston puhaltimet, siirtoputket ja siilo. Savon ympäristömittaukset osk:n
ympäristömeluselvityksen 11.4.2005 mukaan lähimmässä loma-asunnossa ja siirtolapuutarhassa
ylittyvät ympäristömelua koskevat ohjearvot. Siirtolapuutarhan alueella laskennallinen melutaso
on päiväaikaan 60 dB(A) ja yöaikaan 51 dB(A). (Ympäristölupa 2006)
Meluselvitys ja parannustoimenpiteet tehtiin edellistä ympäristölupaa varten, jonka jälkeen ei ole
tehty uusia selvityksiä. Laitos ei ole saanut valituksia asiasta purunpoistoon tehtyjen
parannustoimenpiteiden jälkeen.
Suunnittelualueen pohjoispuolella kulkee valtatie 24. Valtatien teoreettinen melualue vuonna
2006 (Tiehallinto) on 80–120 metriä.
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2.3.11.3 Päästöt

Jeld-Wenin tehtaan ilmanpäästöjä syntyy puuperäisen polttoaineen poltosta syntyvistä
savukaasuista. Päästöjä syntyy myös puun sahauksesta ja hionnasta vapautuvista hiukkasista ja
haihtuvista yhdisteistä. Liimaus- ja pintakäsittelyprosessissa vapautuu muun muassa liiman ja
lakan aineosia poistokaasuina. Laitoksen VOC-päästöt aiheutuvat pääosin kemikaalien
kulutuksesta. Pintakäsittelyaineiden käsittelystä aiheutuu jonkin verran ympäristöön kulkeutuvaa
hajua. (Ympäristölupa 2006)
2.3.12 Maanomistus

Asikkalan kunta omistaa kiinteistöt 7:44 ja 7:45 alueen pohjois- ja itäosassa. Metsä Board Oyj
omistaa kiinteistöt 7:56, 5:49, 7:19, 7:17 ja 7:5 alueen keskiosasta ja eteläosassa alueet
omistaa Hillilän osakaskunta. Kiinteistö 7:27 on yksityisessä omistuksessa.
Hakelämpölaitoksen sijoittuminen alueen pohjoisosaan edellyttää maanvaihtoja kunnan ja JeldWenin välillä.

Kuva 2.11 Alueen kiinteistörajat. Alkuperäinen kaava-alueen rajaus.
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2.4

Suunnittelutilanne

2.4.1

Maakuntakaava

Alueella on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava 2006, jonka ympäristöministeriö on
vahvistanut 11.3.2008. Maakuntakaavassa suunnittelualue on määritelty teollisuus- ja
varastoalueeksi (T5, Sahaniemi). Alueen pohjoisosa sijoittuu erityiselle pohjavedensuojelualueelle
(pve2, Aurinkovuori-Laattaanvuori).
Idässä alue rajautuu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen
(ma6, Vääksyn kanavan kulttuuriympäristö ja maisema). Pohjoisessa alue rajautuu
arvokkaaseen harjualueeseen tai muuhun geologiseen muodostelmaan (ge5, AurinkovuoriLinnovuori-Syrjänsupat) sekä Natura 2000-alueeseen (nat8, Aurinkovuori).

Kuva 2.12 Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta, jossa suunnittelualue näkyy punaisella rajattuna.
Alkuperäinen suunnittelualueen rajaus.

Maakuntaliitto valmistelee maakuntakaavaa 2014, jonka kaavaehdotus oli nähtävillä 4.512.6.2015 välisenä aikana. Kaavaehdotuksessa suunnittelualue on määritelty teollisuus- ja
varastoalueeksi (T2, Sahaniemi). Alue sijoittuu kokonaisuudessaan kaupunkialueelle (ka1,
Asikkalan taajama-alue). Suunnittelumääräysten mukaan kaupunki- ja taajama-alueiden
tarkemmassa suunnittelussa edistetään olemassa olevien yhdyskuntateknisten rakenteiden,
olevan rakennuskannan, joukkoliikenteen ja palvelujen käyttöä taajamakuvaa kunnioittaen ja
riittävät viheralueet turvaten. Alueen pohjoisosa sijoittuu tärkeälle vedenhankintaan soveltuvalle
pohjavesialueelle (pv24, Aurinkovuori).
Idässä alue rajautuu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti
arvokkaaseen alueeseen.

12

Kuva 2.13 Ote maakuntakaavan ehdotuksesta, jossa suunnittelualue näkyy punaisella rajattuna.
Alkuperäinen suunnittelualueen rajaus.

2.4.2

Yleiskaava

Alueella on voimassa Vääksyn osayleiskaava, joka on saanut lainvoiman 31.5.2010.
Osayleiskaavassa alue on määritelty teollisuus- ja varastoalueeksi (T), jonka länsipuolella
sijaitsee satama-alue (LS). Osa suunnittelualueesta sijaitsee vedenottamon suojavyöhykkeellä
(sv) ja pohjavesialueella (pv). Lisäksi alueelle on kaavassa merkitty mahdollinen saastunut maaalue (saa). Suunnittelualueen itäosassa ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa, joten alueella on
voimassa maakuntakaavan mukaiset merkinnät ja määräykset.
Lännessä suunnittelualue rajautuu kyläkuvallisesti arvokkaaseen alueeseen, joka on paikallisesti
merkittävä yhtenäinen rakennuskannan alue (sk-3). Pohjoisessa alue rajautuu
harjujensuojeluohjelman alueeseen (ge-1) sekä Natura 2000-verkostoon kuuluvaan tai
ehdotettuun alueeseen (nat). Itäpuolella noin 100 metrin etäisyydellä ja lännessä noin 500
metrin etäisyydellä on kyläkuvallisesti arvokkaat alueet, jotka ovat maakunnallisesti merkittävää
rakennettua kulttuuriympäristöä (sk-2).
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Kuva 2.14 Ote Vääksyn osayleiskaavasta. Alkuperäinen suunnittelualueen rajaus.

2.4.3

Voimassa oleva asemakaava

Suunnittelualueella on Saitan rakennuskaava, joka on hyväksytty Asikkalan kunnanvaltuustossa
2.5.1980 § 42 ja jonka Hämeen lääninhallitus on vahvistanut 28.8.1980. Asemakaavassa
suunnittelualue on määritelty yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi
(TTV), jolle saadaan lisäksi rakentaa konttori yms. tiloja sekä asuntoja välttämätöntä
henkilökuntaa varten. Suurin sallittu kerrosluku on II ja tehokkuusluku on e=0.30. Korttelin
länsipuolelle sijoittuu teollisuusalueeseen liittyvä satama-alue (LS).

Kuva 2.15 Ote Saitan asemakaavasta. Alkuperäinen suunnittelualueen rajaus.
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2.4.4

Rakennusjärjestys

Asikkalan rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.10.2011 ja se on tullut
voimaan 1.1.2012.
2.4.5

Pohjakartta

Pohjakarttana on käytetty Asikkalan kunnan digitaalista pohjakarttaa (ETRS-GK26, N2000).
2.4.6

Suojelupäätökset

Suunnittelualueen pohjoispuolelle sijoittuu Aurinkovuoren (FI0301005) Natura-alue ja
Aurinkovuori-Linnovuori-Syrjänsupat (HSO04033) harjujensuojeluohjelman alue.
2.4.7

Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat

Jeld-Wenin ovitehtaan ympäristölupa (Dnro HAM-2003-Y-444–111) on vuodelta 2006. Uusi
ympäristölupa on parhaillaan käsiteltävänä.
2.4.8

Lähiympäristön kaavatilanne ja suunnitelmat

Asemakaava-alueen läheisyydessä ei ole vireillä muita kaavahankkeita.
2.4.9

Alueelle laadintavaiheessa tehdyt selvitykset

Kesällä 2014 alueelle laadittiin luontoselvitys. Selvitykseen sisältyy kasvillisuus- ja
luontotyyppiselvitys. Maastotöiden yhteydessä havainnoitiin myös kaava-alueen pesimälinnuston
ominaispiirteitä. Selvitys on kaavaselostuksen liitteenä 2.
Kesällä 2014 laadittiin myös rakennusinventoinnin tarkistus. Selvitys on kaavaselostuksen
liitteenä 3.
Talvella 2015 laadittiin liikenneselvitys. Selvitys on selostuksen liitteenä 4.
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3.

SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1

Asemakaavan suunnittelun tarve
Asemakaavamuutoksen laatimiseen on ryhdytty kunnan aloitteesta. Alueella on voimassa
teollisuusasemakaava vuodelta 1980 ja se on todettu vanhentuneeksi niin aluerajausten kuin
kaavamääräysten osalta. Asikkalan teknisen toimen on tarkoitus säilyttää alue teollisuuskäytössä
ja mahdollistaa hakelämpölaitoksen sijoittuminen alueen pohjoisosaan.

3.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asikkalan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 16.6.2014 § 142 päättänyt alueen
kaavamuutoksen vireilletulosta ja hyväksynyt alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

3.3

Osallistuminen ja yhteistyö
Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavoituksen vaiheista on kerrottu osallistumisja arviointisuunnitelmassa, joka on selostuksen liitteenä 1.

3.4

Asemakaavan tavoitteet

3.4.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös 30.11.2000) ovat saaneet
lainvoiman 26.11.2001 ja niiden muutokset ovat tulleet voimaan 1.3.2009. Valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty asiasisällön perusteella seuraaviin kokonaisuuksiin, joista
seuraavat koskevat suunnittelualuetta.
1) Toimiva aluerakenne
2) Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
3) Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
4) Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
5) Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet
3.4.2

Kunnan asettamat tavoitteet

Tavoitteena on muuttaa voimassa olevaa asemakaavaa niin, että alueen pohjoisosaan voidaan
rakentaa 2-5 MW:n hakelämpölaitos ja säilyttää alue teollisuuskäytössä.
3.4.3

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet

Voimassa olevassa maakuntakaavassa, yleiskaavassa sekä asemakaavassa suunnittelualue on
teollisuus- ja varastoaluetta. Maakuntakaava ja yleiskaavan sisältövaatimukset on otettava
huomioon asemakaavaa laadittaessa.
3.4.4

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet

Kaavan sisältövaatimuksissa ja kaavan laatimisessa on erityisesti varmistettava, että
suunnittelualueen lähiympäristöön sijoittuvien arvokkaiden maisema-alueiden ja alueen
kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät.
Kaavassa on otettava huomioon, ettei lähiympäristön asumiselle sekä naapurimaanomistajille
aiheudu kohtuutonta haittaa.
Suunnittelualue sijoittuu osittain tärkeälle pohjavesialueelle. Kaavatyön tavoitteena on, ettei
alueen rakentaminen ja toteutuksen jälkeinen toiminta aiheuta vaaraa ja haittaa pohjaveden
laadulle eikä sen määrälle.
3.5

Asemakaavaratkaisun vaihtoehtotarkastelut
Valmisteluvaiheessa laadittiin kaksi käsivaraista kaavaluonnosta. Ensimmäisessä luonnoksessa
aivan niemen kärki on määritelty maa- ja metsätalousalueeksi (M). Voimassa olevassa
asemakaavassa ollut satama-alue on muutettu vesialueeksi (W). Alueen itäosassa on noin 100
metriä leveä suojaviheralue (EV-1). Olemassa olevat teollisuus- ja varastoalueet on määritelty
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi (TY-1 ja TY-2). Suunnitellun hakelämpölaitoksen
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tontti (ET-1) sijoittuu pystysuuntaisesti suojaviheralueen länsipuolelle. Uudet teollisuustontit
sijoittuvat suunnitellun lämpölaitoksen länsipuolelle.
Toisessa luonnoksessa siirrettiin katulinjausta pohjoisemmaksi. Vaihtoehto mahdollistaa
suunniteltujen uusien tonttien lisäksi Jeld-Wenin tehtaan laajentamisen. Suunnitellun
hakelämpölaitoksen tonttia siirrettiin itään päin niin, että kadun pohjoispuolella on edelleen
kooltaan toteuttamiskelpoinen tontti. Kaava-alueen itäreunassa on noin 45 metriä leveä
suojaviheralue.
Aloitusvaiheen kuulemisen yhteydessä Hillilän jakokunta esitti Saitan niemen kärjen
kaavoittamista matkailuautoalueeksi ja ajoyhteyden merkitsemistä teollisuusalueen itäreunaan.
Uuden matkailualueen kaavoittamista teollisuusalueen välittömään läheisyyteen ja liikenteen
järjestämistä teollisuusalueen kautta ei katsottu mahdolliseksi vaihtoehdoksi.
Kunnan viranomaiset esittivät suunnittelua jatkettavaksi luonnoksen 2 mukaan.

Kuva 3.1 Kaavaluonnos 1 ja kaavaluonnos 2.

3.6

Valmisteluvaiheen palaute ja vastineet

3.6.1

Saatu palaute

Luonnosvaiheessa lausuntonsa antoivat Hämeen ELY-keskus (sisältäen Uudenmaan ELYkeskuksen liikenneosuuden), Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen maakuntamuseon tutkimus- ja
kulttuuriympäristöyksikkö/rakennusperintö, Asikkalan ympäristölautakunta, Asikkalan tekninen
lautakunta, Päijät-Hämeen sosiaali- terveydenhuollon kuntayhtymä ja Elenia Oy.
Mielipiteensä kaavaluonnoksesta antoivat Hillilän jakokunta, Osuuskunta Vääksyn kesä,
Kiinteistöyhtymä Mäntyranta 8:14, Jeld-Wen Oy ja Metsä-Board Oyj.
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3.6.2

Valmisteluvaiheen lausuntojen ja mielipiteiden huomioon ottaminen ja niiden perusteella tehdyt
muutokset ja tarkennukset

Hämeen ELY-keskus edellyttää kaavaan lisättäväksi määräyksen lepakoiden lisääntymis- ja
levähdyspaikkojen selvittämisestä ennen rakennusten purkamista, merkittäväksi ajoyhteyden
eteläosan maa- ja metsätalousalueelle.
Esitetyt lisäykset ja muutokset tehdään kaavaan.
Uudenmaan ELY-keskus edellyttää liikenteen nykytilanteen ja liikenteellisten vaikutusten
selvittämistä. Matkatuotos, liikennemäärät ja liikenteen suuntautuminen tulee selvittää
tarkemmin. Liittymien järjestelyjä valtatielle tulisi tarkastella laajemmalla asemakaava-alueella ja
yhdistää liian lähellä oleva Joutsenkujan liittymä Saitantien liittymään. Rakennusalat tulee
osoittaa VT 24 suoja-alueen (30m tien keskilinjasta) ulkopuolelle.
Kaavaselostukseen on täydennetty liikenteen nykytilanteen kuvausta ja
kaavan liikenteellisiä vaikutuksia. Liikenneselvitys on liitteenä 4.
Joutsenkuja palvelee pientalo- ja huvila-asutusta. Joutsenkadun liittymän ja
liikenteen yhdistäminen Saitantien teollisuusalueen liikenteeseen olisi
liikennemäärien perusteella olla mahdollista, mutta ei ole huvila-asutuksen
miljöökokonaisuuden kannalta perusteltua eikä ratkaise pidemmän tiejakson
liittymätiheydestä johtuvaa kokonaisvaltaisemman liikennesuunnittelun tarvetta.
Joutsenkujan liittymän ja VT 24 muut parantamistoimenpiteet suunnitellaan eri
hankkeessa.
Rakennusalat ovat kaavaluonnoksessa yli 30 metrin etäisyydellä tien
keskilinjasta.
Päijät-Hämeen maakuntamuseo kiinnittää huomiota istutettavaksi tarkoitetulla alueella
sijaitseviin inventoituihin rakennuksiin ja erityisesti isännöitsijän talon rakennusalan rajaukseen.
Istutettavaa aluetta on pienennetty ja rakennukset ovat TY-1 rakennusalalla.
Rakennusaloja on tarkistettu.
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhoidon kuntayhtymä esittää, että kaavamateriaaliin
liitetään meluselvitys, jonka avulla voidaan arvioida suunnittelualueelle sijoittuvien toimintojen
kokonaismelukuormaa ja tarvittaessa asetetaan asemakaavaan tarkemmat
meluntorjuntamääräykset. Toiminnasta aiheutuvien pienhiukkasten pitoisuuksista tulisi liittää
selvitys kaava-aineistoon ja tarvittaessa käyttää asemakaavamääräyksiä rakentamisen
ohjaamiseen myös pienhiukkaspitoisuuksien osalta. Mikäli alueen rakennuksissa sallitaan
ajoittainen majoittuminen tai asuminen, tulisi radonhaitan torjuminen huomioida
kaavamääräyksissä.
Kaavaselostukseen on täydennetty melu- ja hiukkasvaikutuksia ja tarkistettu
kaavamerkintöjä ja määräyksiä.
Asikkalan ympäristölautakunta pitää tärkeänä asemakaavamuutoksen pikaista etenemistä,
jotta suunniteltu hakelämpölaitos saadaan rakennettua. Nykyaikaisilla melunhallinta- ja
savukaasupuhdistustekniikoilla pystytään minimoimaan tehokkaasti haitat lähimpiin
asuinkiinteistöihin. Suunnitellun kokoluokan lämpölaitos ei vaadi ympäristölupaa, joten asiaan
tulee kiinnittää huomiota haettavan rakennusluvan yhteydessä.
Kaavamerkintöjä ja määräyksiä on täsmennetty rakennuslupamenettelyn
ohjaamiseksi.
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Hillilän jakokunta esittää, että selvitetään jakokunnan omistaman alueen edellytykset
virkistyskäyttöön. Niemen eteläkärkeen esitetään kaavoitettavaksi 2-3 saunamökkiä ja
kulkuyhteys Saitan niemen itäreunaa myöten ja venevalkamiin vapaa kulkuyhteys. Toimintansa
lopettaneen sahan pilaantuneet maa-alueet tulisi puhdistaa.
Saitan niemen kärki ei sovellu loma-asutukseen verrattavien saunamökkien
rakentamiseen teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä. Nykyinen kulkuyhteys
tehdasalueen läpi niemen kärkeen on kaavassa esitetty ohjeellisena ajoyhteytenä.
Maaperän pilaantuneisuushistoriaa selvitetään tarkemmin. Kaavassa on
määräys mahdollisten pilaantuneiden maiden selvittämisestä ja
puhdistamisesta, mikäli maaperään kohdistuu toimenpiteitä.
Jeld-Wen Suomi Oy esittää varattavaksi kaavassa tilan mainoskyltille VT 24 varteen sekä
muutettavaksi osa istutettavaksi merkitystä alueesta TY-1 alueen rakennusalaksi.
VT 24 varrelle on osoitettu tontilta 3 osa, jolle saa sijoittaa mainoslaitteita.
Istutettavan alueen osaa TY-1 alueen länsireunassa on hieman pienennetty,
säilyttäen kuitenkin riittävä suojaetäisyys läheiseen loma-asutukseen.
Metsä-Board Oyj esittää, että maaperän kunnostushistoria ja mahdollinen pilaantuneisuus
selvitettäisiin tarkemmin ja istutettavan alueen laajuutta kaavan länsiosassa pienennettäisiin.
Maaperän puhdistushistoriaa on selvitetty. Kaavamääräyksen sanamuoto on
muutettu.
Osuuskunta Vääksyn kesä esittää, että sen omistamien tilojen rajoille istutettavaksi esitetty
alue muutetaan suojaviheralueeksi (EV) ja kaavassa määrätään hakelämpölaitoksen
poistopuhallus suunnattavaksi pohjoiseen VT 24 suuntaan mahdollisen meluhaitan
minimoimiseksi.
Kaavan länsireunan istutettava alue on osoitettu EV-2 alueeksi, jonka
ylläpitovastuu määrätään kuuluvaksi korttelin 400 tontille 1. Kaavamerkintöjä
ja määräyksiä tarkistetaan.
Kiinteistöyhtymä Mäntyranta 8:14 ehdottaa kaavan etenemistä kaavaluonnosvaihtoehto 1:n
pohjalta.
Kaavamerkintöjä ja määräyksiä on täsmennetty mahdollisten haittojen
minimoimiseksi.
Päijät-Hämeen liitolla, Päijät-Hämeen maakuntamuseon tutkimus- ja kehittämisyksikön
arkeologian osalta, Liikennevirastolla, Elenia Oy:llä ja Asikkalan teknisellä lautakunnalla ei ollut
kaavan sisältöön huomautettavaa.
3.7

Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet

3.7.1

Saatu palaute

Ehdotusvaiheessa lausuntonsa antoivat Hämeen ELY-keskus (sisältäen Uudenmaan ELYkeskuksen liikenneosuuden), Päijät-Hämeen maakuntamuseon tutkimus- ja
kulttuuriympäristöyksikkö/rakennuskulttuuri, Päijät-Hämeen maakuntamuseon tutkimus- ja
kulttuuriympäristöyksikkö/arkeologia, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä,
Asikkalan kunta/tekninen lautakunta sekä Asikkalan kunta/ympäristölautakunta.
Muistutuksen kaavaehdotuksesta antoivat Metsä Group, kiinteistöyhtymä Mäntyranta 8:14 ja
Hillilän kylän yhteisalueiden osakaskunta. Nähtävilläolon jälkeen muistutuksen antoi Esko Ensio
Oksasen kuolinpesä.
Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä vastineet liitteessä 5.
3.8

Tarkistukset kaavaehdotukseen
Saatujen lausuntojen ja muistutusten perusteella kaavamuutosaluetta on päädytty kunnan
viranomaisten esityksen perusteella pienentämään niin, että sen ulkopuolelle jätetään nähtävillä
olleen kaavaehdotuksen mukaiset W -alue, M -alue, EV-2 –alue (kiinteistö 5:49), osa korttelista
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TY-1 (osa kiinteistöstä 7:56) sekä osa EV-1 alueesta (kiinteistö 7:27). Tarkistettu kaavaehdotus
toteuttaa kunnan tavoitetta hakelämpölaitoksen rakentamisen mahdollistavan
asemakaavamuutoksen laatimisesta. Kaava-alueen pienentäminen ei aiheuta haittaa pois
jätettyjen alueiden maankäytölle tai vaikeuta niiden alueiden asemakaavan ajantasaistamista
myöhemmin.

Kuva 3.2 Nähtävillä ollut kaavaehdotus ja tarkistettu kaavaehdotus. Ei mittakaavassa.

3.9

Tarkistetusta kaavaehdotuksesta saatu palaute
Tarkistetusta kaavaehdotuksesta lausuntonsa antoivat Hämeen ELY-keskus (sisältäen
Uudenmaan ELY-keskuksen liikenneosuuden), Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymä, Asikkalan kunnan ympäristölautakunta, Päijät-Hämeen pelastuslaitos, PäijätHämeen maakuntamuseon tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksikkö/rakennuskulttuuri ja PäijätHämeen liitto. Muistutuksen tarkistetusta kaavaehdotuksesta jättivät Metsä Board Oyj, Esko
Ensio Oksasen kuolinpesä sekä Hillilän jakokunta.
Tarkistetusta kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä vastineet liitteessä 8.
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4.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

1.1

Kaavan rakenne

4.1.1

Mitoitus

Kaava-alue on kooltaan 73 008 m². Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (TY-1) on
osoitettu yhteensä 19 796 m², suojaviheralueeksi (EV-1 ja EV-2) 33 216 m²,
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET-1) 16 639
m² ja katualueeksi 3 357 m².
4.1.2

Kaavamerkinnät

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.
Alueen toiminnot eivät saa aiheuttaa melua, ilman, veden tai maaperän
saastumista tai muita ympäristöhäiriöitä. Alueen toiminnoissa tulee ottaa
huomioon sijoittuminen pohjavesialueelle sekä ympäristössä oleva asutus.
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten
korttelialue.
Alueelle saa sijoittaa lämpölaitoksen. Savukaasut tulee johtaa ja käsitellä
siten, että ne eivät aiheuta tarpeetonta haittaa ympäristölle. Polttoaineen
purku ja varastointi tulee suunnitella ja sijoittaa siten, ettei niistä aiheudu
tarpeetonta haittaa asumiselle. Polttoainevarasto tulee kattaa. Alueelle
voidaan rakentaa melulta suojaavia rakenteita tai meluvalli. Rakennuksia
tulee sijoittaa siten, että ne vähentävät melua asutuksen suuntaan.
Suojaviheralue.

Suojaviheralue.
Alue tulee säilyttää puustoisena. Tarvittaessa alueelle tulee istuttaa uutta
kasvillisuutta suojaavan vaikutuksen aikaansaamiseksi. Alueelle voidaan
rakentaa meluvalli. Alueelle voidaan sijoittaa hulevesien laskeutusallas.
Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa yhdyskuntateknistä
huoltoa palvelevia rakennuksia ja laitteita.
Tontin osa, jolle voidaan sijoittaa mainoslaitteita. Mainostaulun
maksimikorkeus on 10m
Ohjeellinen huoltoajoyhteys.

Ohjeellinen ajoyhteys.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää
ajoneuvoliittymää.
Ohjeellinen maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
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Mahdollisesti puhdistettava/kunnostettava maa-alue.
Mikäli alueella tehdään toimenpiteitä, jotka edellyttävät maansiirto tms.
töitä, on maaperän pilaantuneisuus arvioitava ja tarvittaessa puhdistettava
ympäristöviranomaisen hyväksymällä ja alueen käyttötarkoituksen
edellyttämällä tavalla.
Maisemallisesti arvokas alue.
Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (MARY 2005)
Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue.
Alue sijaitsee veden hankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella. Alueella
ei saa suorittaa pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä.
Alueella ei saa säilyttää irrallaan tai varastoida nestemäisiä polttoaineita
eikä muita pohjavettä likaavia aineita.
Viemärit ovat rakennettu tiiviiksi siten, ettei mitään jätevesiä pääse
maaperään. Siirtoputkistojen kunto tulee olla tarkistettavissa
säännöllisesti.
Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei siitä aiheudu
pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden pinnan
korkeuteen.
Viemärit ovat rakennettu tiiviiksi siten, ettei mitään jätevesiä pääse
maaperään. Siirtoputkistojen kunto tulee olla tarkistettavissa
säännöllisesti.
Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei siitä aiheudu
pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden pinnan
korkeuteen.
4.1.3

Yleiset määräykset

Koko kaava-aluetta koskevat seuraavat määräykset:

4.2

·

Ennen hulevesien johtamista vesistöön tulee siitä erottaa kiintoaines.

·

Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää tonttikohtainen hulevesien hallintasuunnitelma.

·

Puuston mahdollinen harvennus ranta-alueilla tulee ajoittaa linnuston pesimäkauden
ulkopuolelle.

·

Rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa tulee varautua ja esittää keinot radonin
torjuntaan siten, että työtilojen huoneilman radonpitoisuus ei ylitä valtakunnallisia
ohjearvoja.

Kaavan vaikutukset
Asemakaavan muutoksen vaikutuksia verrataan voimassa olevaan asemakaavaan eli
tilanteeseen, jossa ympäristö olisi rakentunut täysimääräisesti voimassa olevan asemakaavan
mukaisesti

4.2.1

Vaikutukset elinkeinoihin

Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa alueen rakentamisen kokonaan teollisuuskäyttöön.
Asemakaavan muutos ohjaa alueelle sijoitettavia toimintoja tarkemmin ja alueelle voidaan
rakentaa muun muassa lämpölaitos.
4.2.2

Vaikutukset lähiympäristön vakituiseen ja loma-asumiseen

Kaavamuutos pienentää teollisuusalueen vaikutuksia asumiseen. Teollisuusalueen ja asutuksen
väliin idässä on suunniteltu kaavassa 100 metriä leveä suojaviheralue (EV-2), joka tulee säilyttää
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puustoisena. Tarvittaessa alueelle tulee istuttaa uutta kasvillisuutta suojaava vaikutuksen
aikaansaamiseksi. Lisäksi alueelle voidaan rakentaa meluvalli. Asemakaavan mukaisella
teollisuusalueella sijaitsevan (7:27) loma-asunnon kulkuyhteys turvataan osoittamalla EV-2
alueelle ohjeellinen ajoyhteys (ajo) nykyisen kulkutien kohdalle.
Liikenne ohjautuu suoraan valtatielle eikä siitä aiheudu asutukselle merkittävää haittaa.

Kuva 4.1 Esimerkkikuva suunnitellun lämpölaitoksen julkisivuista.

Hakelämpölaitoksen toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja ovat melu, pöly ja hiukkaspäästöt.
Melulähteitä ovat hakelämpölaitoksen toiminnanaikainen melu ja toimintaan liittyvästä
liikenteestä ja kuorman purkamisesta aiheutuvat äänet. Laitoksen piippu (20m) saattaa näkyä
lähiympäristöön.
Hakelämpölaitoksesta aiheutuvia haittoja voidaan vähentää siten, että niistä ei aiheudu
merkittävää haittaa ympäristön asutukselle. Suunnitellun hakelämpölaitoksen aiheuttama melu
voidaan hallita teknisin ratkaisuin niin, ettei se ylitä Pipo-asetuksen (Valtioneuvoston asetus
polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden
ympäristönsuojeluvaatimuksista) rajoja. Pölyhaitat minimoidaan käyttämällä katettua
polttoainevarastoa. Kaavassa ei voida määrätä lämpölaitoksen tekniikkaa, mutta käytännössä
savukaasut voidaan puhdistaa hiukkasista ympäristövaatimusten mukaisesti multisyklonilla tai
vastaavalla päästöjen vähentämistekniikalla.
Lämpövoimalaitoksen rakennelmat jäävät puustoisen suojaviheralueen (EV-1) taakse. Lisäksi
lämpölaitoksen kortteliin voidaan rakentaa melulta suojaavia rakenteita tai meluvalli ja
rakennuksia tulee sijoittaa siten, että ne vähentävät melua asutuksen suuntaan.
Hakelämpölaitoksen ympäristöhäiriötä aiheuttavat toiminnot määrätään kaavassa
suunniteltavaksi, sijoitettavaksi ja suunnattavaksi tontilla siten, ettei niistä aiheudu merkittävää
haittaa asumiselle. Polttoainevarasto tulee kattaa.
4.2.3
4.2.3.1

Vaikutukset liikenteeseen
Vaikutukset liikenneverkon toimivuuteen

Suunnitellulla hakelämpölaitoksella ei työskentele vakituista henkilöstöä. Lämpölaitoksen
synnyttämä liikenne koostuu 1-4 raskaasta ajoneuvosta vuorokaudessa. Lisäksi laitoksella
käydään arviolta joka toinen päivä henkilöautolla tekemässä tarkastuskierros.
Hakelämpölaitoksella ei ole vaikutuksia liikenteen toimivuuteen eikä laitoksen rakentuminen
edellytä toimenpiteitä valtatien 24 liittymään.
Saitantien varrelle on osoitettu 3 977 m2:n suuruinen teollisuus- ja varastorakennusten
korttelialueen tontti 2. Tontin pinta-alan perusteella tällä lisäyksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia
Saitantien ja valtatien liittymän toimivuuteen.
Kaava-alueen eteläpuolella sijaitsevan Jeld-Wenin tehtaan nykyinen liikennemäärä on noin 10–20
–kuorma- ja rekka-autoa sekä noin 110-120 työntekijän aiheuttama henkilöliikenne. Mikäli
tulevaisuudessa Jeld-Wenin alueen toiminta laajenee , tulisi Saitantien ja valtatien liittymän
sivusuunnalle rakentaa tulppasaareke ja valtatien pääsuunnalle väistötila tai vasemmalle

23

kääntyvien ryhmittymiskaista. Oikealle kääntyvien ryhmittymiskaistaa ei liikennemäärien
perusteella tarvitse rakentaa.
4.2.3.2

Vaikutukset liikenneturvallisuuteen, jalankulkuun ja pyöräilyyn

Asemakaavan mukaisen maankäyttömuutoksen eivät lisää valtatien 24 liikennemääriä tai
raskasta liikennettä merkittävästi, mistä syystä asemakaava ei heikennä tien
liikenneturvallisuutta.
Hakelämpölaitoksen rakentaminen ei heikennä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta,
eikä se edellytä toimenpiteitä jalankuluna ja pyöräilyolosuhteiden parantamiseksi. Valtatien 24 yli
liittymään ei korkeasta nopeusrajoituksesta johtuen voida rakentaa suojatietä Saitantielle. Koska
liittymä ei sijaitse taajamatyyppisessä ympäristössä eikä kyseessä ole erityiskohde (esim. koulu),
ei nopeusrajoituksen alentaminen suojatien rakentamiseksi ole käyttäjämäärien perusteella
tarpeellista.
Työpaikkaliikenne on mahdollista myös joukkoliikenteellä, jalan tai pyöräillen. Valtatien
liittymässä on linja-autopysäkit molempiin suuntiin ja kevyen liikenteen yhteys sekä Vääksyyn
että Kurhilaan. Jalankulun ja pyöräilyn alikulun rakentaminen saattaa tulla tarpeelliseksi mikäli
alue täydennysrakentuu merkittävästi. Kaavan katualue on mitoitettu siten, että sille voidaan
suunnitella tila myös pyöräilijöille ja kävelijöille.
4.2.4

Vaikutuksen luonnonsuojeluun

Kaavamuutosalue rajautuu valtatiehen 24, jonka pohjoispuolelle sijoittuu Aurinkovuoren Naturaalue. Aurinkovuori kuuluu myös valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Aurinkovuoren alue
on suojeltu maa-aineslailla, ja metsätalous on alueella sallittua.
Kaavan mahdollistamalla rakentamisella ei ole Aurinkovuoren Natura-alueen suojeluperusteena
oleviin harjuluontotyyppeihin kohdistuvia vaikutuksia.
4.2.5

Vaikutukset luonnonympäristöön

Voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna kaavamuutoksella parannetaan luonnonympäristön
säilymistä kaava-alueella.
Alueelta kesällä 2014 laaditussa luontoselvityksessä suositellaan mahdollisuuksien mukaan
säilyttämään kaava-alueen itäosassa sijaitseva tuoreen lehdon sekapuustoisen kuusikko.
Voimassa olevassa asemakaavassa järeä kuusikko on teollisuus- ja varastorakennusten
korttelialuetta, mutta kaavaehdotuksessa kuusikko säilyy suojaviheralueena (EV-2).
Rantalinnuston pesä- ja ruokailupaikkojen säilyttämiseksi luontoselvityksessä on suositeltu
jättämään osan rannoista rakentamattomiksi. Voimassa olevassa asemakaavassa teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialue ulottuu rantaan asti ja rantaa reunustaa 11 m leveä istutettava –
alueen osa. Kaavaehdotuksessa ranta-alue on osoitettu suojaviheralueeksi (EV-2).
Luontoselvityksen mukaan alueella mahdollisesti suoritettava puuston raivaus tulisi tehdä lintujen
pesimäkauden (huhti-heinäkuu) ulkopuolella. Yleismääräyksen mukaan puuston mahdollinen
harvennus tulee ajoittaa linnuston pesimäkauden ulkopuolelle. Näin vähennetään negatiivisia
vaikutuksia pesimälinnustoon.
4.2.6

Vaikutukset maaperään

Kaavan vaikutukset maaperään ovat vähäiset. Nykyiseen kaavaan verrattuna mahdollisesti
pilaantuneet maat ja niiden mahdollinen puhdistustarve on otettu kaavamuutoksessa paremmin
huomioon. Saa -merkinnällä on osoitettu mahdollisesti pudistettava/kunnostettava maa-alue.
Mikäli alueella tehdään toimenpiteitä, jotka edellyttävät maansiirtoa tms. töitä, on maaperän
pilaantuneisuus arvioitava ja tarvittaessa puhdistettava ympäristöviranomaisen hyväksymällä ja
alueen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla.
4.2.7

Vaikutukset pinta- ja pohjaveteen

Kaava-alueen pohjoisosa on I-luokan pohjavesialuetta. Pohjaveden virtaussuunta ja luontainen
pintavesien valuntasuunta koko kaava-alueella on kuitenkin poispäin pohjaveden

24

muodostumisalueelta eli Vesijärven suuntaan. Alueen rakentamisesta ja alueelta johtuvista
hulevesistä ei arvioida olevan merkittävää haittaa pohjaveden laadulle tai määrälle.
Voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna riskit pohjavesiolosuhteisiin pienenevät. Alueelle on
osoitettu pohjavesialueen (Pv -Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue) rajaus, jota
koskevat seuraavat määräykset: Alueella ei saa suorittaa pohjaveden laatua tai määrää
vaarantavia toimenpiteitä. Alueella ei saa säilyttää irrallaan tai varastoida nestemäisiä
polttoaineita eikä muita pohjavettä likaavia aineita. Viemärit on rakennettava tiiviiksi siten, ettei
mitään jätevesiä pääse maaperään. Siirtoputkistojen kunto tulee olla tarkistettavissa
säännöllisesti. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei siitä aiheudu
pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden pinnan korkeuteen.
Suunnitellun hakelämpölaitoksen varapolttoaineena toimiva maakaasu ei aiheuta riskiä
pohjavedelle.
Kaavamääräyksissä edellytetään hulevesisuunnitelman laatimista rakennusluvan yhteydessä ja
kaavan suojaviheralueelle on mahdollista sijoittaa kiintoaineksia keräävä hulevesiallas. Kaavan
vaikutukset hulevesien hallintaan ja pintaveden laatuun ovat voimassa olevaa kaavaa
myönteisemmät.
4.2.8

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja rakennettuun kulttuuriympäristöön

Kaava-alueen itäpuolelle sijoittuva maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön
(Vääksyn kanava ympäristöineen) aluerajaus on merkitty kaavaan maisemallisesti arvokkaana
alueena (ma). 100 metriä leveän suojaviheralueen kaavoittaminen teollisuusalueen ja
kulttuuriympäristön rakennuskannan väliin vähentää teollisuusalueen näkyvyyttä ja kuuluvuutta
kulttuuriympäristön suuntaan.
4.2.9

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen

Kaavaratkaisulla ei ole vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, koska alueen käyttötarkoitus ja
rakentamisen määrä eivät muutu oleellisesti.
Suunnittelualue on jo vahvasti teollisessa käytössä ja kaavamuutos tiivistää teolliset toiminnot
pienemmälle alueelle. Alue ei valtatien ja ovitehtaan aiheuttamien häiriövaikutusten takia sovellu
asuin-, matkailu- tai virkistyskäyttöön.
4.2.10 Vaikutukset maisemaan

Vaikutukset maisemaan ovat vähäiset. Alue ei tule näkymään nykyistä merkittävämmin
lähiympäristöön. Kaava-alueen itäosaan on osoitettu 100 metriä leveä suojaviheralue, joka tulee
vähentämään hakelämpölaitoksen ja TY-1 –kortteleiden ja ET-1 –korttelin näkymistä kaavaalueen itäpuolelle sijoittuvaan asutukseen. Voimassa olevassa asemakaavassa teollisuusalue
rajautuu suoraan asutukseen.
4.3

Ympäristön häiriötekijät
Kaava-alueen toiminnoista syntyviä mahdollisia ympäristöhäiriöitä kuten melua on kuvattu ja
arvioitu kaavan vaikutusten arvioinnin yhteydessä.
Valtatien liikenteestä aiheutuva melu ei häiritse teollisuus- ja lämpölaitosalueita.

4.4

Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavamerkinnät ja –määräykset on esitetty kaavakartan yhteydessä sekä kohdassa 4.1 Kaavan
rakenne.

4.5

Nimistö
Asemakaavan muutosehdotuksessa muodostuvat uudet katualueet on nimetty Saitantieksi ja
Saitankujaksi
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5.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

5.1

Toteuttaminen ja ajoitus
Kaava on toteuttamiskelpoinen sen saatua lainvoiman. Kaavan toteutuksesta vastaa ja tonttien
myynnistä vastaa Asikkalan kunta.
Mikäli toiminnot ja liikennemäärät Saitan teollisuusalueella oleellisesti lisääntyvät nyt arvioidusta,
tulee varautua valtatien liittymän parantamiseen.

5.2

Toteutuksen seuranta
Kaavan toteuttamista ohjataan tarvittavien lupien kautta. Toteuttamista ohjaa ja valvoo
Asikkalan kunnan rakennusvalvonta. Toimintaa ohjataan ja valvotaan tarvittaessa
ympäristöluvituksella.
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