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PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1.1 Tunnistetiedot
ASIKKALAN KUNTA
Häkälän asemakaava
Asemakaava koskee
Asikkalan kunnan Salonsaaren kylän (417) tiloja 2:17, 2:72, 2:85-86, 2:98-100, 2:140141 ja 2:199 sekä Anianpellon kylän (401) tiloja 6:76, 6:180-181, 6:401, 6:655, 6:665,
6:712-713 ja 6:684-687 sekä vesi- ja tiealueita.
Asemakaavalla muodostuu
Korttelit 257-281 sekä niihin liittyviä vesi-, virkistys-, liikenne- ja katualueita.
Yhteystietoja
Kaavoitusinsinööri Samuli Kantola, Asikkalan kunta, p. 044 7780 270
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, Asikkalan kunta, p. 044 7780 290
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi
Osastopäällikkö Jarmo Lukka, Pöyry Finland Oy, p. 010 33 25334
sähköposti: etunimi.sukunimi@poyry.com
Laatija

Pöyry Finland Oy (vuoden 2009 loppuun asti Pöyry Environment Oy), Tampereen toimisto, projektipäällikkö / kaavan vastuullinen suunnittelija arkkit. SAFA Jarmo Lukka
ja suunnittelijat, arkkit. Sanna Karppinen sekä kaavaehdotuksen viimeistelyvaiheessa
arkk. yo Laura Hietakorpi. Asikkalan kunnan puolelta työtä on ohjannut ohjausryhmä,
johon ovat kuuluneet kaavoitusinsinööri Samuli Kantola, tekninen johtaja Harri Hirvonen, kunnallistekniikan suunnittelija Ahvo Kunttu, rakennustarkastaja Juha Sipilä sekä
ympäristönsuojelusihteeri Hannu Niukkanen.
Tampereella 1.6.2010

Jarmo Lukka
aluepäällikkö
Pöyry Finland Oy
Tampereen aluetoimisto

Laura Hietakorpi
suunnittelija
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1.2

Kaava-alueen sijainti
Asemakaavoitettava alue sijaitsee Asikkalan kunnassa Vääksyn taajaman itäpuolella,
noin 4 km:n päässä Vääksyn keskustasta. Alue rajautuu pohjoisessa Päijänteeseen ja
etelässä Salosaarentiehen (Salontie pt 14133). Idässä ja lännessä aluetta rajaavat metsät.
Alueella sijaitsee seitsemän loma-asuntoa ja seitsemän vakituista asuntoa. Muutoin alue
on talousmetsää. Alueetta halkovat Häkäläntie ja Koukkarintie.

Kuva 1. Asemakaavoitettavan alueen likimääräinen rajaus.

1.3

Kaavan nimi ja tarkoitus
HÄKÄLÄN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS
Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa alueelle Päijänteen läheisyyttä hyödyntävää
pientaloasutusta sekä sen tarvitsemat palvelut.
Kaava-alue:

n. 63,2 hehtaaria

Korttelialuetta:

n. 27,1 hehtaaria

Rakennusoikeutta:

n. 69 500 kerrosneliömetriä
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1.4

Selostuksen sisällysluettelo
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1.5

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista
1. Seurantalomake
2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.11.2009, TARK 4.1.2010, TARK. 22.3.2010
ja 1.6.2010
3. Asemakaavakartta 1:2000
4. Havainnekuva 1:2000
5. Korttelileikkaukset 1:500
6. Pohjakartan hyväksymistodistus
7. Asikkalan Salosaarentien asemakaava-alueen luontoselvitys; Vauhkonen, Marko;
Tmi Marko Vauhkonen; Heinola 20.9.2009.
8. Vastineet luonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin.
9. Vastineet ehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin.

1.6

Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista
Päijät-Hämeen maakuntakaava
Vääksyn osayleiskaava
Päijänteen rantaosayleiskaava
pohjakartta, Asikkalan kunta
maaperäkartta ISBN 951-48-0019-2
Henkilöliikennetutkimus 2004-05; WSP LT-Konsultit Oy; Liikenne- ja
viestintäministeriö, Tiehallinto ja Ratahallintokeskus; Helsinki 2006.
Tilastokeskuksen internet-sivut: www.tilastokeskus.fi/tilastot/perheet:
”Lapsiperheissä 41% väestöstä”-artikkeli. Luettu 15.3.2010.

2
2.1

TIIVISTELMÄ
Kaavaprosessin vaiheet
Asikkalan kunnanhallitus päätti 30.11.2009 Häkälän asemakaavan vireille tulosta. Kaavaluonnos on valmistunut 4.1.2010. Luonnos on ollut nähtävillä 22.1.-22.2.2010 ja siitä
on pyydetty lausuntoja ja mielipiteitä. Ehdotus on valmistunut 22.3.2010.
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2.2

Asemakaava
Asemakaavan kaavoitetaan alueelle Päijänteen läheisyyttä hyödyntävää pientaloasutusta
sekä sen tarvitsemat palvelut.

2.3

Asemakaavan toteuttaminen
Alueen rakentaminen on mahdollista kaavan saatua lainvoiman.

3
3.1

LÄHTÖKOHDAT
Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus
Asemakaavoitettava alue sijaitsee Asikkalan kunnassa Vääksyn taajaman itäpuolella,
noin 4 km:n päässä Vääksyn keskustasta. Alue rajautuu pohjoisessa Päijänteeseen ja
etelässä Salosaarentiehen (Salontie pt 14133). Idässä ja lännessä aluetta rajaavat metsät.
Alueella sijaitsee seitsemän loma-asuntoa, joista kuusi Päijänteen rannalla. Häkäläntien
alkupäässä sijaitsee seitsemän pysyvään asumiseen tarkoitettua omakotitaloa. Lisäksi
Telakkaniemen länsipuolella sijaitsee palomiesyhdistyksen sauna. Muutoin alue on talousmetsää. Alueetta halkovat Häkäläntie ja Koukkarintie sekä yhdelle loma-asunnolle
vievä metsäautotie.
3.1.2 Luonnonympäristö
Maisemarakenne, maisemakuva
Alue kuuluu Etelä-Päijänteen ja II Salpausselän maisema-alueiden välimaastoon: Se sijaitsee aivan kaakko-luodesuuntaisen II Salpausselän pohjoispuolella ja Päijänteen etelärannalla. Päijänne on alueen kohdalla koillis-lounassuuntaisena Siltasalmena, jonka
leveys vaihtelee alueen kohdalla välillä 120 m-470 m. Salmen pohjoisella vastarannalla
avautuvat Salonsaaren pellot. Suunnittelualue on paikoin jyrkkärinteistenkin kalliokohoumien hallitsemaa metsämaata, jota halkoo koillis-lounassuuntainen laakso ojineen.
Maaperä
II Salpausselän soraharjusta pieni kaistale ulottuu suunnittelualueen eteläosiin. Suurimmaksi osaksi alueen maaperä on kuitenkin moreenia. Korkeimmat kohdat ovat kalliota,
joka näkyy paikoin maan pinnallekin avokallioina. Linkinpohjan jatkeena on aina Häkäläntielle asti ulottuva koillis-lounassuuntainen hiekka-alue. Alueen luoteiskulma Telakkaniemen länsipuolella on savikkoa.
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Kuva 1. Maaperäkartta ja aluerajaus.

Luonnonolot ja luonnon monimuotoisuus
Alue kuuluu Etelä-Hämeen lehtokeskukseen ja sen Hollola-Asikkalan osakeskukseen.
Suunnittelualueeltakin löytyy koivuvaltaisia lehtoja Linkinpohjaan laskevien ojien varsilta Häkäläntien itäpuolelta. Muutoin alue on pääosin kuusivaltaista sekametsää, tuoretta kangasta. Alueen itäosat Salonsaarentien varressa sekä Telakkaniemen lakiosat ovat
varttunutta mäntyä. (Vauhkonen, 2009)

Kuva 3. Purolaakso.

Pienilmasto
Alue sijaitsee suojaisessa painanteessa ja on pienilmastoltaan suotuisa. Päijänne tasaa
lämpötilanvaihteluita ja vähentää hallojen esiintymistä alueella. Tuulen pääsuunta alueella on lounaasta sekä etelästä, jolloin etelän puoleinen rinne suojaa aluetta. Salonsaaren estevaikutuksen johdosta pohjoistuuletkaan eivät pääse puhaltamaan järvenselkää
myöten alueelle. Suurin osa rinteistä avautuu luoteeseen.
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Vesistöt ja vesitalous
Suunnittelualueen pohjoispuoli rajoittuu Päijänteeseen, joka on Kymijoen vesistön pääjärvi ja Suomen toiseksi suurin järvi. Suunnittelualueen eteläosiin ulottuu Anianpellon
pohjavesialue, joka on yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeää I luokan pohjavesialuetta. Pohjavesialue käsittää alueen, jolla muodostuu pohjavettä sekä sen suojaalueen. Myös suoja-alueella sijaitsevat kohteet voivat aiheuttaa pohjaveden pilaantumisvaaran. Lähin pohjavedenottamo on Kolavainen, joka sijaitsee noin 5 km päässä
Vääksyn taajaman länsiosissa. Pohjaveden virtaussuunta on harjusta poispäin.
Asemakaava-alue on sijoittuu kolmelle eri osavaluma-alueelle: A 21 ha, B 135 ha ja C
23 ha. Valuma-alue A ja C ovat kooltaan pieniä ja niillä ei ole varsinaista purouomaa,
vaan vedet johtuvat suoraan Päijänteeseen. Rinnealueiden metsäpeite hidastaa valuntaa.
Valuma-alue B jakautuu kahteen purohaaran valuma-alueeseen. Purot saavat alkunsa
harjun purkautumisalueilta, joissa sijaitsee useita lähteitä. Selänteen suoalueet pidättävät
valumavesiä sekä rinnealueiden metsäpeite hidastaa veden virtaamista uomastoon. Purouomia ja suoaluetta on osin muokattu metsänhoidon ja maataloustoiminnan johdosta,
mutta ne ovat alkaneet palautua luonnonmukaisiksi. Ennen Päijänteeseen purkautumista
pintavedet suotuvat entisen pelto-ojaston ja Linkinpohjan rantaruovikon läpi. Suurin osa
valunnasta ajoittuu syksyyn ja kevääseen. Valuma-alueilla ei ole vesistöä kuormittavaa
toimintaa.
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Kuva 4. Kaava-alueen ja sen ympäristön valuma-alueet ja vesistöt
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Maa- ja metsätalous
Alue on muutamia asuin- ja lomarakennustontteja lukuun ottamatta metsätalousaluetta.
Aluetta halkovassa laaksossa on harjoitettu maataloutta, mutta pellot ovat nyttemmin
koivikkona.
Luonnonsuojelu
Alueen ojien varsilla esiintyy lehtoja, jotka on luokiteltu Suomessa vaarantuneeksi luontotyyppiryhmäksi (Suomen luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi; Raunio ym; 2008).
Alueen lehtojen luonnontila, vesitalous ja kasvillisuus ovat muuttuneet ihmistoiminnan
seurauksena ja ne onkin katsottu ainoastaan paikallisesti arvokkaiksi kohteiksi (P).
(Vauhkonen, 2009)
Alueelta on tavattu pikkulepinkäistä (alueellisesti uhanalainen, RT) ja tiltalttia (vaarantunut, VU). Pikkulepinkäisen reviiri Koukkarintien länsipuolella muuttuu lajille sopimattomaksi taimikon kasvaessa. Tiltaltin reviiri sijaitsi vuoden 2009 maastokäynneillä
Häkäläntien länsipuolen rantametsissä. Lajin reviirit eivät sijaitse vuodesta toiseen samoilla paikoilla. (Vauhkonen, 2009)
Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse varsinaisia luonnonsuojelualueita,
-kohteita tai –muistomerkkejä eikä EU:n direktiivilajeja.
3.1.3 Rakennettu ympäristö
Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella, asuminen
Suunnittelualueella sijaitsee seitsemän asuinkiinteistöä, joten alueen väestömäärä lienee
noin 30 henkeä. Lisäksi alueella sijaitsee seitsemän lomarakennusta, joten alueella osan
vuodesta oleilevia lienee lisäksi noin 20 henkeä.
Yhdyskuntarakenne, taajamakuva
Alue sijaitsee Vääksyn taajaman itäpuolella, noin 4 km:n päässä Vääksyn keskustasta.
Alue on pääosin rakentamatonta metsämaata. Alueen eteläosissa Häkäläntien alussa sijaitsee seitsemän asuinrakennuksen 1990-luvulla rakentunut rypäs. Alueen pohjoisosissa
Telakkaniemellä sijaitsee kolmen lomarakennuksen ryhmä sekä palomiesyhdistyksen
sauna. Alueen itäosissa sijaitsee niin ikään kolmen lomarakennuksen ryhmä. Lisäksi
alueen keskellä, Salonsaarentiestä erkaantuneen metsäautotien varressa sijaitsee yksi
lomarakennus, Pasilan pientila, joka lienee rakennettu 1900-luvun alkupuolella. On todennäköistä, että tila on viljellyt luontoselvityksen mukaan alempana laaksossa sijainneita peltoja.

Kuva 5. Häkäläntien asuinaluetta
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Palvelut
Alueella ei sijaitse palveluita, vaan se tukeutuu Vääksyn keskustan palveluihin (noin 4
km päässä). 1.-2. luokka käy noin neljän kilometrin päässä sijaitsevaa Anianpellon koulua ja sitä vanhemmat Vääksyn koulua (noin 5 km päässä) aina lukioon asti.
Työpaikat, elinkeinotoiminta
Alueella ei sijaitse työpaikkoja eikä siellä harjoiteta elinkeinotoimintaa.
Virkistys
Alueella ei kulje erityisiä virkistysreittejä, mutta taajaman ja suunnittelualueen asukkaat
käyttänevät alueen metsiä ja teitä virkistykseen. Vääksyn varsinaisista ulkoilualueista
Häkälää lähinnä sijaitsee Pasolanharjun ulkoilualue (noin 800 metrin päässä lounaassa).
Aurinkovuoren ja Vesivehmaan ulkoilureitistöt ovat noin 5 kilometrin etäisyydellä Häkälän alueesta.
Liikenne
Kaava-alueelta kuljetaan lähinnä alueen eteläsivuitse kulkevaa Salonsaarentietä (Salontie pt 14133) lounaaseen kohti Vääksyä ja Lahtea. Salonsaarentie johtaa Vääksystä Salonsaareen, jossa sijaitsee lähinnä pysyvää ja vapaa-ajan asumista. Salonsaarentien keskimääräinen liikennemäärä on 698 ajoneuvoa vuorokaudessa, kesäkaudella 1020 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskasta liikennettä, lähinnä soraa kuljettavia ajoneuvoja tiellä
kulkee keskimäärin 19 ajoneuvoa vuorokaudessa. (Liikennemäärien lähde Tiehallinto/ELY Matti Hämäläinen 9.3.2010) Salonsaarentien varressa ei kulje kevyen liikenteen
väylää.
Aluetta halkovat pohjois-eteläsuuntaiset, Päijänteen rannalla oleville loma-asunnoille
johtavat Häkäläntie ja Koukkarintie. Lisäksi alueen keskellä olevalle loma-asunnolle
johtaa metsäautotie.
Anianpellontietä pitkin (noin 600 metriä Häkäläntieltä ja 1,5 km Koukkarintieltä) kulkee linja-autovuoroja Vääksyyn ja Vesivehmaan kautta Lahteen. Vuorot ovat osin Lahden paikallisliikenteeseen integroituja vuoroja ja osin erillisiä seutulinjoja. Vuoroja kulkee noin kerran tunnissa (16 vuoroa päivässä).
Salmessa alueen pohjoispuolella kulkee laivaväylä. Lähin venevalkama sijaitsee vajaan
kahden kilometrin päässä. Valkamassa on vesillelaskupaikka.
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Alueella ei sijaitse muinaisjäännöksiä. Alueen oleva rakennuskanta koostuu Päijänteen
rannan lomarakennuksista ja Häkäläntien alkupään omakotitaloista. Lomarakennukset
ovat pääosin peräisin 1970-luvulta, tosin joukossa on vanhempaakin rakennuskantaa.
Häkäläntien palstoitussuunnitelmalla rakentuneet omakotitalot ovat peräisin 1990luvulta.
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Kuva 6. Koukkarintien rantamökki

Lisäksi alueen keskellä, metsäautotien varrella sijaitsee Pasila-niminen pientila, jonka
asuinrakennus lienee 1900-luvun alusta. Tilaan kuuluu myös yksi talousrakennus. Tila
on viljellyt alhaalla alueen halkovassa laaksossa sijainneita peltoja, mistä osoituksena
pelto- ja niittykasveja on vielä löydettävissä alueelta (Vauhkonen, 2009). Tila on nykyisin vapaa-ajan käytössä.

Kuva 7. Pasilan pientila

Tekninen huolto, erityistoiminnat
Salonsaarentien varrella kulkee maakaapeleita ja oleville kiinteistöille Pasilan tilaa lukuun ottamatta kulkee pienjänniteilmajohtoja. Häkäläntien kiinteistöille johtaa vesijohto
lännestä Tynnyrikiven alueelta. Kaava-alueella ei sijaitse erityistoimintoja.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Kaava-alueella tai sen läheisyydessä ei ole merkittäviä ympäristöhäiriöalueita tai kohteita.
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3.1.4 Maanomistus
Pääosan suunnittelualueesta omistaa Asikkalan kunta. Nykyiset asuin- ja lomarakennusten tontit sekä koilliskulmasta lohkottavat kahden uuden asuinrakennuksen tontit ovat
yksityisomistuksessa.
3.2

Suunnittelutilanne

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
Maakuntakaava
Asikkalassa on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava (MV 20.2.2006, YM vahv.
11.3.2008). Osa suunnittelualueesta on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). Alueen etelänurkka kuuluu tärkeään vedenhankintaan soveltuvaan pohjavesialueeseen (pv
17). Alueen pohjoisosan editse kulkee melontareitti.

Kuva 8. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta sekä suunnittelualueen likimääräinen rajaus..
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Yleiskaava
Länsiosa aluetta kuuluu oikeusvaikutteisen Vääksyn osayleiskaavan kaava-alueeseen
(9.4.2008, TARK. 3.11.2008). Kaava on parhaillaan hallinto-oikeuden käsittelyssä, joten se ei ole vielä lainvoimainen. Kaavassa alueen pohjoisosan olevien loma-asuntojen
ryhmä on osoitettu pientalovaltaiseksi alueeksi (AP). Muutoin ranta-alue on osoitettu
lähivirkistysalueeksi (VL). Salosaarentien ja virkistysalueen välinen kaistale on merkitty uudeksi pientaloalueeksi. Etelänurkkaan ulottuu II Salpausselän pohjavesialue (pistekatkoviiva ja pv), jolla rakentamista rajoittavat pohjaveden muuttamiskielto (vesilaki 18
§) ja pilaamiskielto (ympäristönsuojelulaki 8 §). Jätevesien käsittely on alueella hoidettava kunnan jätevesienkäsittelyohjeiden mukaisesti. Öljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa vähintään varastoitavan öljyn
enimmäismäärää.

Kuva 9. Ote Vääksyn osayleiskaavasta sekä suunnittelualueen likimääräinen rajaus.

Rantaosayleiskaava
Itäosa alueesta kuuluu Päijänteen rantaosayleiskaavan kaava-alueeseen
(16.11.1998/05.03.1999, KV 23.3.1999, HYKE 6.9.2002). Kaavassa alue on osoitettu
maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M) ja loma-asuntojen alueeksi RA/.
Maa- ja metsätalousalueella on sallittu haja-asutusluonteinen rakentaminen lukuun ottamatta 100 metrin syvyistä rantavyöhykettä, jolle rakentaminen on maatilan saunarakennuksia lukuun ottamatta kielletty.
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Loma-asuntoalueelle saa muodostaa kauttaviivan perässä olevan luvun verran omarantaisia rakennuspaikkoja. Olevat rakennuspaikat on osoitettu sinisillä palloilla (laadittavan asemakaavan alueella 3 kpl) ja uudet rakennuspaikat keltaisilla palloilla (laadittavan
asemakaavan alueella 2 kpl). Kaavassa on annettu lisäksi määräyksiä lomarakennusten
pinta-alasta ja niihin liittyvien rakennusten lukumäärästä sekä sijainnista tontilla.

Kuva 10. Ote Päijänteen rantaosayleiskaavasta sekä suunnittelualueen likimääräinen rajaus. .

Yleiskaavoittamaton alue
Salonsaarentien, Pasilan tilan ja sille johtavan tien sekä Salonsaarentien ali johtavan puron rajaamalle alueelle ei ole laadittu yleiskaavaa.
Asemakaava
Alueella ei ole asemakaavaa.
Rakennusjärjestys
Asikkalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 28.8.2001, muutos
29.5.2006 § 23. Rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.10.2001, muutos 29.5.2006.
Tonttijako ja kiinteistörekisteri
Alue kuuluu kiinteistörekisterijärjestelmän piiriin.
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Pohjakartta
Asikkalan kunnan asemakaavan pohjakartta 1:2000 on hyväksytty 4.6.2009.
Rakennuskiellot
Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja.
Suojelupäätökset
Alueella ei ole voimassa suojelupäätöksiä.
Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat
Alueelta ei ole laadittu muita kaavan laadinnassa huomioon otettavia suunnitelmia.
4
4.1

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
Asemakaavan suunnittelun tarve
Asemakaavalla on tarkoitus toteuttaa uusi pientaloalue Vääksyn taajaman jatkeeksi.
Alueen on tarkoitus toimia Vääksyn taajaman pääasiallisena omakotitalojen rakentamisen alueena tulevien vajaan kymmenen vuoden aikana.

4.2

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asikkalan kunnanhallitus päätti 30.11.2009 kaavan vireille tulosta ja suunnittelun käynnistämisestä.

4.3

Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset
Tämän asemakaavan osallisiksi on katsottu seuraavat tahot:
1. Kaavoitettavan alueen maanomistajat ja asukkaat
2. kuntalaiset
3. Julkishallinnon ja yrityselämän osalliset
Asikkalan kunnan hallintokunnat: Tekninen lautakunta, Ympäristölautakunta,
Sivistyslautakunta, Vapaa-ajan lautakunta
Päijät-Hämeen liitto
Hämeen ympäristökeskus, vuoden 2010 alusta Hämeen ELY
Tiehallinto / Hämeen tiepiiri, vuoden 2010 alusta Uudenmaan ELY
Museovirasto
Päijät-Hämeen maakuntamuseo, Lahden kaupunginmuseo
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä
Puhelinyhtiöt esim. DNA/Lahti ja TeliaSonera Finland Oyj
Vattenfall Verkko Oy
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Asikkalan Yrittäjät ry sekä alueen yrittäjät
Asikkalan luonnonystävät ry
Anianpellon kalastuskunta
Salon kalastuskunta
4. Muut osalliset
lähialueiden maanomistajat ja asukkaat, aluetta käyttävät tahot
Kaavamuutoksen hyväksymisestä päättää Asikkalan kunnanvaltuusto.
Kaavahankkeeseen osalliseksi voi lisäksi ilmoittautua sellainen, jonka katsotaan täyttävän MRL 62 §:n osallisen määritelmän. Sen mukaan osalliseksi katsotaan alueen maanomistajat ja ne ”…joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa” sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
4.3.2 Vireilletulo
Häkälän asemakaava on tullut vireille 30.11.2009 kunnanhallituksen päätöksellä. Vireille tulosta on ilmoitettu julkisella kuulutuksella.
4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu 19.11.2009. ja se on hyväksytty kunnanhallituksessa 30.11.2009, jonka jälkeen OAS on lähetetty alueen maanomistajille.
OAS:ia on päivitetty luonnoksen laatimisen yhteydessä 4.1.2010 ja on asetettu nähtäville luonnoksen nähtäville asettamisen yhteydessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
on päivitetty myös ehdotuksen laatimisen yhteydessä 22.3.2010 ja 1.6.2010.
Kaava-alueen yksityisille maanomistajille, maanomistajanaapureille sekä osakaskuntien
edustajille järjestettiin keskustelutilaisuus kaavahankkeen sisällöstä, aikataulusta ja vaikutuksista 12.1.2010. Keskustelua synnyttivät mm. venevalkaman vesialueen hallinnan
sopiminen osakaskuntien ja kunnan kesken, vesihuollon järjestämisen vaikutukset oleville kiinteistöille, puistoalueen nimeäminen sekä kevyen liikenteen yhteyksien ratkaiseminen. Tilaisuudessa oli vajaa 20 maanomistajaa ja sen pohjalta kaavahankkeesta on
ilmestynyt artikkeli Etelä-Suomen Sanomissa tammikuussa 2010.
4.3.4 Viranomaisyhteistyö
Kaavahankkeesta on järjestetty viranomaistyöneuvottelu Hämeen ympäristökeskuksen
kanssa 9.12.2009. Lisäksi kaavasta on keskusteltu Tiehallinnon viranomaisten sekä
Lahden kaupunginmuseon kulttuuriperinnöstä vastaavien henkilöiden kanssa luonnosvaiheessa sekä Hämeenlinnan ELY:n (ent. Ympäristökeskus) ehdotusvaiheessa.
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4.4

Asemakaavan tavoitteet

4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Kunnan asettamat tavoitteet
Kaavan tavoitteena on Vääksyn taajaman pientalojen rakentamispaineeseen vastaava,
laadukas alue. Alueen on tarkoitus toimia Vääksyn taajaman pääasiallisena omakotitalojen rakentamisen alueena tulevien vajaan kymmenen vuoden aikana. Alueesta on tarkoitus rakentaa suhteellisen tiivis ja tehokas: tavoiteltu asuntojen määrä on 140-150 asuntoa. Tonttien koot vaihtelevat välillä 1200-1500 m2, mutta joukossa voi olla muutama
suurempikin tontti.
Alueelle on tarkoitus sijoittaa ko. kaava-aluetta sekä sen lähialueita palveleva päiväkoti
sekä alaluokkien opetusta. Alueen halki on pyritty johtamaan Salonsaarentien varteen
sijoittuvaa kevyen liikenteen yhteyttä ainakin osittain korvaava kevyen liikenteen yhteys katualueella.
Alueen vetovoimaisuuteen panostetaan mm. Päijänteen läheisyyttä hyödyntämällä ja
hulevesien luonnonmukaisen käsittelyn avulla.
Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Maakuntakaava
Päijät-Hämeen maakuntakaavassa esitetyt tavoitteet Häkälän alueen kehittämisestä eivät
ole ristiriidassa osallisten ja kunnan tavoitteiden kanssa.
Oikeusvaikutteinen yleiskaava
Alueelle sijoittuvissa oikeusvaikutteisissa osayleiskaavoissa esitetyt maankäyttöperiaatteet on huomioitu asemakaavan laadinnassa.
Voimassa olevat ja lähialueiden asemakaavat
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Ko. kaavan alueelle sijoitettava päiväkoti
palvelisi myös lähialueiden asukkaita. Häkälän alueen on tarkoitus liittyä Tynnyrikiven
asemakaavoitettuun alueeseen ulkoilureittien avulla.
Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Alueen on tarkoitus hyödyntää Päijänteen läheisyyttä näkymien, ulkoilureittien ja rantaan sijoittuvien toimintojen kuten uimapaikan ja venevalkaman avulla. Alueen merkittävimmät luonnonmuodostumat, Telakkaniemen jyrkänne lakialueineen sekä alueen
halki kulkevien kahden suurimman puron ympäristöt jätetään lähivirkistysalueiksi. Kaavassa tutkitaan alueen keskellä sijaitsevan, vapaa-ajan käytössä olevan Pasilan pientilan
säilyttämistä mahdollistamalla sen käyttö osana päiväkotitoimintoja tai esimerkiksi alueen asukkaiden yhteisenä harraste- ja kokoontumistilana.
4.4.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
Osallisten tavoitteet
Alueen kaakkoisosan omistaneen yksityisen maanomistajan tavoitteena on kahden rakennuspaikan osoittaminen hänen omistamalleen maalle Päijänteen rantaan. Rakennus-
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paikkojen määrä on linjassa Päijänteen rantaosayleiskaavan kanssa. Kaavaluonnoksesta
esitetyistä mielipiteistä kävi ilmi muidenkin osallisten tavoitteita liittyen mm. rantarakennuspaikkojen rakennusoikeuteen ja kulkuteihin.
Asemakaavan laadulliset tavoitteet
Alueen rakenteesta pyritään saamaan selkeä ja helposti hahmottuva: rakennetut alueet
ovat yhtenäisiä kokonaisuuksia, joita erottavat laajahkot ja siten monipuolisesti käytettävät viheralueet. Korttelien ja tonttien rajaamisessa pyritään rakennusten luontevaan sijoitteluun tonteilla sekä käytettävien ja viihtyisien piha-alueiden luomiseen haastavista
maastonmuodoista huolimatta. Monipuolisella jalankulun verkostolla pyritään edistämään kävellen kulkemista alueella.
Alueesta pyritään luomaan viihtyisä jättämällä maiseman ääripäät, suurimmat jyrkänteet
ja purolaaksot yhtenäisiksi virkistysalueiksi ja liittämällä ne ulkoilureittien avulla ympäröiviin virkistysalueisiin. Hulevesien luonnonmukaiseen käsittelyyn liittyvät imeytys- ja
pysäytysaltaat lisäävät viheralueiden vetovoimaisuutta. Palvelut pyritään sijoittamaan
alueelle keskeisesti, jolloin niistä on mahdollista kehittää alueen yhteisöllisyyttäkin tukeva alueen sydän.
4.5

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
Kaava-alueesta on laadittu neljä alustavaa luonnosta (alla), joissa on tarkasteltu liikenneverkkoa ja korttelirakennetta. Alusta asti liikenneverkon rungoksi on esitetty yhtä kokoojakatua. Useamman linjaaminen hankalaan maastoon ei olisi ollut järkevää.
Jo varhaisessa vaiheessa todettiin, että moottoriliikenteen ohjaaminen Telakkaniemeen
nykyistä reittiä eli Häkäläntietä pitkin muuttamalla tie kaavakaduksi ei ole järkevää: tien
pitkittäiskaltevuus on nykyisellään 19 % ja kaltevuuden saattaminen alle 10 %:iin vaatisi huomattavia täyttöjä. Tien linjauksen muuttamisellakaan ei saavutettaisi hyväksyttävää kaltevuutta.
Koko Salonsaarentien ja laakson välisellä rinnevyöhykkeellä on virkistysalueeksi jätetyn puron ympäristöä lukuun ottamatta vain yksi kohta, jossa rinteen kaltevuus on noin
10 %. Kaava-alueen kokoojakatu Telakkaniemestä Salonsaarentielle on siis linjattava
tätä kautta. Tiehallinto on suositellut Salonsaarentien uuden liittymän paikaksi oikeanpuoleisissa vaihtoehdoissa esitettyä kohtaa. Kokoojakadun linjaukselle ei siis ole juurikaan ollut vaihtoehtoja. Tonttikadut puolestaan on ollut järkevää linjata rinteiden suuntaisesti alueen rinteiden jyrkkyydestä johtuen.
Korttelirakennetta ovat ohjanneet kunnanhallituksen mitoitustavoite (140-150 asuntoa),
edellä esitetyt rajoitukset liikenneverkolle, rinteiden rakennettavuus (jyrkkyys) sekä
luonnonoloista johdetut tavoitteet (alavimpien ja lakikohtien rakentamatta jättäminen).
Reunaehtojen täsmennyttyä on käynyt ilmi, että todellisia, toisistaan oleellisesti eroavia
sekä taloudellisesti toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja ei luontevasti synny. Kaavaluonnoksia onkin lopulta päädytty laatimaan vain yksi.
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5
5.1

ASEMAKAAVAN KUVAUS
Kaavan rakenne
Alue koostuu kolmesta, pääosin länsirinteille sijoittuvasta osa-alueesta, joita erottavat
purojen ympäristöön ja suurimpien jyrkänteiden alueille jätetyt laajahkot vihervyöhykkeet. Kukin osa-alue koostuu noin 40-60 asunnosta (yhteensä 139 uutta asuntoa, asukasmäärä noin 600 uutta asukasta). Kaavalla muodostettavien uusien erillispientalotonttien koot vaihtelevat välillä 1200m2-1800m2, poikkeuksena rantatontit (noin 880010200 m2). Alueen halkoo yksi kokoojakatu, josta erkanevat pääosin rinteiden suuntaiset tonttikadut.
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Palvelurakennusten korttelialue (päiväkoti ja mahdolliset asukkaiden yhteistilat) sijoittuu alueen keskelle tärkeimmän viheralueen laidalle. Korttelialueeseen sisältyy myös
sekä päiväkodin että alueen muiden käyttäjien tarpeisiin tarkoitettu lähiliikuntapaikka.
Uimapaikka sijaitsee länteen avautuen alueen luoteiskulmassa, olevan Häkälän saunarakennuksen tuntumassa. Linkinpohjaan on sijoitettu venevalkama ja sen läheisyyteen varattu alue vesilämpövoimalalle. Vaihtoehtoisesti alueen kaukolämpö saadaan hakkeesta
tai muusta bioenergiasta, mitä varten myös Salonsaarentien varteen on varattu alue lämpövoimalalle. Energiahuollon järjestämiseen liittyvät selvitykset ovat kaavaehdotuksen
laatimishetkellä vielä kesken, joten kaavaan jätetään kumpikin energiahuoltoalueen
aluevaraus. Lisäksi kaava-alueelle on varattu kaksi energiahuollon aluetta puistomuuntamoille.
Alueen yhdistyminen tulevaisuudessa muihin asuinalueisiin on mahdollistettu korttelirakenteen ja katulinjausten ratkaisuissa.
5.1.1 Mitoitus
Asemakaava-alueen pinta-ala on n. 63,2 hehtaaria.
Asuinrakennusten korttelialueita on kaavassa osoitettu seuraavasti: AP-1-aluetta (asuinpientalojen korttelialue) 0,8 ha ja AO-1 aluetta (erillispientalojen korttelialue) 25,2 ha.
Päiväkodille ja mahdollisesti alueen asukkaiden yhteistiloille varattua palvelurakennusten korttelialuetta P on kaavassa osoitettu 0,6 ha.
Energiahuollon alueille EN on varattu yhteensä 0,5 ha alueet, joista rannassa oleva vesilämpölaitoksen alue on 0,2 ha, Salonsaarentien varressa oleva biolämpölaitoksen alue
0,3 ha ja puistomuuntamoiden alueet 0,03 ha.
Liikennealueiksi on varattu yhteensä 8,6 ha, joista yleisen tien alueeksi LT 2,2 ha, venesataman/valkaman alueeksi LV 1,6 ha sekä kaduiksi ja kevyen liikenteen väyliksi 4,8
ha.
Virkistysaluetta VL on osoitettu 15,8 ha.
Vesialuetta W kaava-alueella on 11,6 ha.
Rakennusoikeutta muodostuu n. 69 500 k-m².
5.1.2 Palvelut
Kaava-alue tukeutuu pääosin Vääksyn keskustan palveluihin. Alueelle sijoitetaan päiväkoti, uimapaikka ja venevalkama, jotka palvelevat myös lähialueita.
5.2

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa viihtyisän, Päijänteen läheisyyttä hyödyntävän
pientaloalueen toteutuminen. Laajahkot vihervyöhykkeet, ulkoilureitit, uimapaikka ja
venevalkama sekä maaston muotojen ansiosta vaihteleva miljöö luovat edellytykset
viihtyisälle asumiselle. Paikoin jyrkähköt rinteet mahdollistavat komeat näkymät asun-
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noista. Luonnonympäristö muuttuu metsäisestä takamaasta metsikköpuistoksi. Rakennettu ympäristö säilyy ennallaan, mutta sen rooli muuttuu osaksi laajempaa pientaloaluetta. Lomarakennukset muuttuvat osaksi vakituisen asumisen alueita. Alueen keskellä
sijaitseva pientila pyritään säilyttämään osoittamalla se palvelurakennusten korttelialueeksi.
5.3

Aluevaraukset

5.3.1 Korttelialueet
Asuinpientalojen korttelialue AP-1 ja erillispientalojen korttelialue AO-1
Yksi kortteli alueelta, Salonsaarentien varresta on osoitettu pientalojen korttelialueeksi
AP-1. Alueelle voidaan sijoittaa joko kytkettyjä tai erillispientaloja. Kaavakartalla ja
havainnekuvassa on esitetty todennäköisemmän eli erillispientalojen mukainen ohjeellinen tonttijako. Muut asuinrakennusten korttelialueet ovat erillispientalojen korttelialueita AO-1.
Kaikkien AP- ja AO-kortteleiden tehokkuusluku on 0.25 riippumatta tontin koosta. Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on rinnetonteilla esitetty ½ k I u ½ ja tasamaatonteilla
I u 2/3. Rajoituksilla on pyritty pitämään rakennusmassat rinnetonteilla olosuhteisiin
nähden kohtuullisen matalina, mutta kuitenkin mahdollistamaan tilojen järkevä sijoittelu
rakennuksessa.
Rakennusaloilla on pyritty ohjaamaan rakennusten sijoittumista kadun varteen rajaaman
katutilaa ja toisaalta jättämään laajahko alue pihasta luonnontilaiseksi. Rakennusaloja ei
ole rajattu 4 metrin päähän tonttien kiinteistörajoista, sillä on haluttu mahdollistaa yhteisten autotallien rakentaminen tonttien rajalle. Asuinrakennusten välinen 8 metrin etäisyysvaatimus on esitetty AP- ja AO-alueiden kaavamääräyksissä niin, että asuinrakennuksen on sijaittava vähintään neljän metrin päässä tontin kiinteistörajasta.
Rantatonteilla rakennusalat on rajattu Asikkalan kunnan rakennusjärjestyksessä olevien
etäisyysvaatimusten mukaan: saunarakennusten rakennusala 20 metrin päähän keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta ja muiden rakennusten rakennusala 30 metrin
päähän keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Tontin 271:1 kohdalla rakennusalaa on vielä muotoiltu niin, että rakennukset sijaitsisivat käyrän +80 m mpy yläpuolella.
Osa nykyisistä rantamökeistä sijaitsee lähempänä kuin 20 tai 30 metriä rantaviivasta.
Siksi AO-määräykseen on lisätty, että kaavassa osoitettu rakennusala astuu olemassa
olevien kiinteistöjen osalta voimaan, kun kyse on vähäistä suuremmista muutostoimenpiteistä.
Salonsaarentien varressa sijaitsevien tonttien tien puoleiselle sivuille on osoitettu rakennusala talousrakennukselle. Tarkoituksena on, että talousrakennusten avulla tonttia voisi
rajata Salonsaarentiestä ja siten vähentää tien melu- ja pölyvaikutusta. Talousrakennuksen rakennusoikeus on 70 krm2, mikä ei vähennä tontille tehokkuusluvulla osoitettua rakennusoikeutta. Mikäli talousrakennusta ei rakenneta Salonsaarentien varteen, tulee rakennusalan kaistale säilyttää istutettuna tien melu- ja pölyvaikutuksen ehkäisemiseksi.
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Alueiden asumiseen tarkoitetuissa rakennuksissa on toteutettava radonsuojaus.
Palvelurakennusten korttelialue P
Palvelurakennusten korttelialue on sijoitettu alueen keskelle, kokoojakadun varteen, jolloin se on hyvin saavutettavissa myös alueen ulkopuolelta lähestyttäessä. Korttelin sijainti keskeisen viheralueen laidalla mahdollistaa myös ulkoilureittien ja viheralueen
muiden mahdollisuuksien hyödyntäminen korttelin toiminnoissa. Kokoojakadun aluevaraus on mitoitettu niin, että sen toiseen laitaan voidaan rakentaa yhdistetty kevyen liikenteen väylä.
Alueelle on ensisijaisesti kaavailtu päiväkodin sijoittamista. Alueen rakennusoikeus
1200+400 krm2 riittää hyvin päiväkodin ja mahdollisesti siihen liitettävien alaluokkien
opetuksen ja alueen asukkaiden yhteistilojen tarpeisiin. Korttelialueen rakennusala on
rajattu 4 metrin päähän tonttien rajoista tonttien luoteisosaa lukuun ottamatta: sinne on
jätetty rakentamaton alue lähiliikuntapaikan rakentamiseksi.
Alueen palvelutoimintaan tarkoitetuissa rakennuksissa on toteutettava radonsuojaus.
5.3.2 Muut alueet
Virkistysalueet VL
Lähivirkistysalueita VL on osoitettu alueen purolaaksoihin, Telakkaniemen jyrkänteen
ympäristöön ja lakialueelle sekä voimakkaasti kumpuilevalle ja siten hankalasti rakennettavissa olevalle kallioalueelle kaava-alueen länsirajalla. Ajatuksena on ollut, että
maiseman äärikohdat eli lakialueet ja painanteet sekä hienoimmat luonnonympäristöt jätetään rakentamatta kaikille yhteisiksi virkistysalueiksi. Lisäksi VL-alueita on osoitettu
kaava-alueen ulkopuolelle johtavien viheryhteyksien ja ulkoilureittien luomiseksi alueen koillis- ja lounaiskulmiin sekä paikoin olevan ja uuden asutuksen väliin.
Kaavan laadinnan yhteydessä keskeisille viheralueille laaditaan Pöyry Finland Oy:n
Tampereen toimiston toimesta viheralueiden yleissuunnitelma, jossa määritetään tarkemmin alueen toimintojen kuten uimapaikan ja ulkoilureittien sijoittelu, metsäalueiden
ja kasvillisuuden käsittely ja rakenteet sekä rakentamis- ja käsittelyperiaatteet.
Kaavassa esitetyt ulkoilureitit on linjattu alustavan viheralueiden yleissuunnitelman
mukaan niin, että ne kulkevat alueen keskeisten luonnonpaikkojen kautta. Lisäksi ne
muodostavat yhtenäisen verkoston, liittyen myös alueen katuverkkoon ja luovat katuverkkoon verrattuna oikopolkuja paikkojen välille. Ulkoilureitit on tarkoitus toteuttaa
polkumaisina väylinä, joilla ei ole talvikunnossapitoa eikä esimerkiksi valaistusta. Esimerkiksi hiihtämisen suhteen alue tukeutuu Pasolanharjun ulkoilualueeseen ja järven
jäähän.
Kaavan laadinnan kanssa yhtäaikaisesti laaditaan suunnitelma alueen hulevesien luonnonmukaisesta ohjauksesta (Pöyry Finland Oy Tampere) mm. eroosiohaittojen vähentämiseksi ja alueelta Päijänteeseen kulkeutuvien hulevesien laadun parantamiseksi.
Suunnitelmassa esitetään tie-, tontti- ja puistoalueille hulevesien reitit, käsittelyperiaatteet ja tilavaraukset. Hulevesireiteistä ja -altaista on tarkoitus muodostaa kaava-alueelle
sen vetovoimaisuutta lisääviä vesielementtejä. Hulevesisuunnitelman alustavien luon-
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nosten perusteella kaavaluonnokseen on varattu ohjeellisia alueita hulevesien ohjausta
ja käsittelyä varten.
Virkistysalueelle on osoitettu uimapaikka kaava-alueen luoteiskulmaan länteen avautuvaan lahdelmaan, jossa sijaitsee nykyisinkin palomiesten sauna laitureineen. Saunalle
on varattu rakennusala ja 100 krm2:n rakennusoikeus. Uusien laitureiden rakentamiselle
on varattu ohjeellinen alue nykyisen laiturin länsipuolelle.
Liikennealueet
Salonsaarentie (Salontie pt 14133) on merkitty kaavaan yleisen tien alueeksi LT. Linkinpohjaan on osoitettu alue venevalkamalle/venesatamalle (LV) huoltorakennusten ja
paikoituksen osa-alueineen. Huoltorakennuksen rakentamiseksi alueelle täytyy suorittaa
täyttöjä, sillä alin sallittu lattiakorko on + 80 m mpy (kaavan yleismääräys).
Sataman on tarkoitus olla lähinnä alueen asukkaiden käytössä. Satama-alueen läpi on
myös osoitettu ajoyhteys yhdelle rantatontille.
Eritysalueet
Kaava-alueelle on osoitettu kaksi kaukolämmön tuotantoon ja jakeluun tarkoitettua aluetta (EN-1). Toinen satama-alueen tuntumaan Proomukujan varteen ja toinen Salonsaarentien varteen, Telakkaniementien ja Linkinpohjankaarteen kulmaukseen. Rannempana
olevaa aluetta on alustavasti suunniteltu vesilämmön talteenottoon ja jakeluun ja Salonsaarentien varressa olevaa biolämmön, esimerkiksi hakelämmön tuotantoon ja jakeluun.
Alueiden rakennusoikeuksiksi on osoitettu 1000 krm2 ja 1500 krm2.
Rakennukset voidaan rakentaa enintään kaksikerroksisiksi. Enimmäiskorkeusmääräyksen estämättä voidaan korttelialueelle sijoittaa teknisen toimivuuden vaatimuksesta korkeampiakin rakennelmia kuten esimerkiksi savupiippu. Viihtyisän elinympäristön takaamiseksi kaavassa on määrätty, että energiahuollonalueiden toiminnan mahdollisesti
aiheuttama melu ei saa ylittää asuinalueille asetettuja melun ohjearvoja. Niin ikään viihtyisyyden varmistamiseksi alueisiin rajautuvien erillispientalotonttien vastaiset sivut on
merkitty istutettaviksi alueen osiksi.
Suunnittelualueelle on lisäksi osoitettu kaksi muuntamorakennuksille tarkoitettua energiahuollon aluetta (EN-2), toinen Salonsaarentien varteen biolämpölaitosalueen kulmaan ja toinen laaksoon Telakkaniementien varteen.
EN-1-alueiden rakennusalat on rajattu kolmen metrin päähän alueen kiinteistörajoista
rajautuen istutettavaan alueen osaan. EN-2-alueiden rakennusalat on rajattu kahden metrin päähän alueiden kiinteistörajoista. Muuntamoalueilla EN-2 täyttyvät etäisyysvaatimukset lähimmistä rakennuksista (julkisiin rakennuksiin 15 m ja muihin rakennuksiin 5
m.)
Vesialueet
Päijänteen kaava-alueelle ulottuva osa on osoitettu vesialueeksi W.
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Kadut ja kevyen liikenteen väylät
Telakkaniementie on alueen halki kulkeva kokoojakatu. Sen ja Salonsaarentien suuntaisesti kulkevan Linkinpohjankaarteen katualueille on varattu tilaa yhdistettyjen kevyen
liikenteen väylien rakentamiseksi (katualueen leveys 16 metriä, muiden 10 metriä). Linkinpohjankaarteen jatkeeksi on osoitettu kevyen liikenteen yhteys Salonsaarentielle.
Laaksokujan viimeisille tonteille sekä Linkinpohjankaarteen itäpään tontille 268:2 on
osoitettu kulkuyhteys jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katua/tietä pitkin, jolla
tontille/rakennuspaikalle ajo on sallittu. Rantaan vievän Proomukujan leveydessä on
huomioitu huoltoajotarve venevalkamaan (leveys 12 m).
5.4

Kaavan vaikutukset

5.4.1 Vaikutukset yhdyskunnan toimintaedellytyksiin ja –olosuhteisiin
Kaava vastaa kunnan tavoitteisiin luomalla edellytykset uusien asuinpientalojen rakentamiselle olevan taajaman jatkeeksi. Kaava on laadittu kunnallisteknisten verkostojen
toteuttamisen kannalta maasto-olosuhteet huomioon ottaen taloudellisesti. Verkostot
voidaan liittää olemassa oleviin verkostoihin. Kaava-alue sijaitsee koulukyyditysetäisyydellä Vääksyn koulukeskuksesta.
5.4.2 Vaikutukset ihmisten toimintaedellytyksiin ja –olosuhteisiin
Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella
Lähinnä erillispientaloista koostuva asuntovalikoima houkutellee etupäässä lapsiperheitä. Kun Suomen lapsiperheiden lapsiluku on keskimäärin 2,4 lasta /perhe (Tilastokeskus
2008) ja perheistä 12 % on yksinhuoltajaperheitä (Tilastokeskus 2008), saadaan Häkälän alueen väestömäärän kasvuksi uusien tonttien myötä noin 590 henkilöä. Lasten kasvaessa väestömäärä vuosien myötä pienennee ennen uutta sukupolvea, joten lukema
edustaa väestömäärän huippua alueella.
Olevien rantamökkien voidaan arvioida muuttuvan AO-merkinnän myötä ensin kakkosasunnoiksi ja myöhemmin kenties pysyväksi asunnoksi, jolloin niiden väestömäärä
olisi noin 15 henkilöä. Häkäläntien olevien omakotikiinteistöjen väestörakenne on todennäköisesti lapsiperhevoittoinen, joten alueen väestömäärä lienee enimmillään noin
30 henkilöä.
Asemakaavan toteutumisen myötä alueen väestömäärä kasvaa siis noin 620 henkilöllä
koko alueen väestömäärän ollessa tällöin noin 650 henkilöä.
Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva
Uudet korttelit sijoittuvat Asikkalan olevan yhdyskuntarakenteen jatkeeksi. Ne sijaitsevat keskustan tuntumassa (4 km) ja siten yhdyskuntarakenteellisesti suositeltavalla täydentymisalueella. Uudet korttelit sijoittuvat jo rakennetun ympäristön jatkeeksi ja edustavat lähiympäristölle tyypillistä pientalotypologiaa. Alueen korttelitehokkuus vasta lähialueiden tehokkuutta
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Palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta
Alueelle on kaavassa osoitettu aluevaraus päiväkodille, joka tuo toteutuessaan alueelle
työpaikkoja.
Virkistys
Kaava-alueen virkistysolosuhteet parantuvat tiheän kuusimetsän muuttuessa helppokulkuisemmaksi virkistysalueeksi. Pääsy alueen hienoille luonnonpaikoille ja Päijänteen
rantaan helpottuu myös ulkoilureittien myötä. Palomiesten saunan alueesta tehdään yleinen uimapaikka ja Linkinpohjaan rakennetaan pienvenesatama. Päiväkodin tuntumaan
toteutetaan lähiliikuntapaikka.
Liikenne
Liikennemäärät
Kaava-alue tukeutunee kevyen liikenteen ja julkisen liikenteen yhteyksistä huolimatta
pääasiassa henkilöautoiluun. Asikkalalaisten kulkemistottumukset vastannevat suomalaista keskiarvoa: vuorokaudessa tehdään keskimäärin 2,9 matkaa, joista 58 % henkilöautolla ja 34 % kevyen liikenteen keinoin, pyörällä 9% (Henkilöliikennetutkimus 200405). Tämän mukaan kaava-alueen väestön kasvaessa noin 620 henkilöllä henkilöautoliikenne lisääntyy Salosaarentiellä noin 1040 ajoneuvolla/vrk eli puolitoistakertaistuu noin
1700 ajoneuvoon vuorokaudessa. Pyöräliikenteen määrä lisääntyy noin 160 ajoneuvolla/vrk. Raskaan liikenteen määrä lisääntynee alueen rakentamisvaiheessa.
Häkäläntien kautta kaava-alueen tonteille kulkenevat Häkäläntien, Linkinpohjankaarteen alkupään sekä Näkymäkujan asukkaat. Häkäläntiellä henkilöautoliikenne lisääntynee noin 170 ajoneuvolla vuorokaudessa (väkimäärän lisäys noin 100 henkilöä, matkoja
300/vrk, joista 58 % henkilöautolla, ks. lähteet yllä).
Matkustajien määrä Lahteen päin Salonsaarentienhaarasta kulkevissa linja-autoissa kasvanee jonkin verran.
Liikenteen sujuvuus
Häkäläntie ja Koukkarintie muutetaan kaduiksi, jolloin niillä kulkeminen helpottuu.
Ajomatka Salonsaarentieltä Telakkaniemeen pitenee, mutta tiestä tulee loivempana käytettävämpi ja kunnan katuna ajettavampi.
Kevyen liikenteen yhteydet Salonsaaresta sekä kaava-alueelta Vääksyn keskustaan paranevat kaava-alueen halki ja Salonsaarentien varteen rakennettavien kevyen liikenteen
yhteyksien myötä. Häkälän saunan paikoitusolosuhteet paranevat uimapaikan toteutumisen myötä.
Liikenneturvallisuus
Telakanniementien liittymä on osoitettu Tiehallinnon suosittelemaan paikkaan: näkemiltään parhaimpaan ja siten liikenneturvallisimpaan kohtaan (maastokatselmus Jarmo
Ala-Akkala 2.12.2009). Alueen kadut on pyritty linjaamaan pitkiä suoria osuuksia välttäen ajonopeuksien hillitsemiseksi. Kevyen liikenteen väylien alustavissa linjauksissa
(ks. havainnekuva) on pyritty minimoimaan ajoratojen ylitykset sekä sijoittamaan väylät päiväkodin puolelle tietä liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
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Nykyisin Koukkarintietä käyttävien liikenneturvallisuus paranee, kun heidän on mahdollista käyttää myös näkemiltään parempaa Telakkaniemen liittymää kiinteistöilleen
päästäkseen.
Tekninen huolto
Pientalo- ja erillispientalokortteleiden rakentuminen vaatii kunnallistekniikan rakentamista. Alueelle on suunniteltu sijoitettavaksi joko vesilämpö- tai biolämpölaitos (hake).
Erityistoiminnat
Asemakaavalla ei ole vaikutuksia puolustusvoimien alueisiin, eikä jännitelinja- tai johtoalueisiin.
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Asemakaavalla ei ole vaikutuksia ympäristönsuojeluun.
Sosiaalinen ympäristö
Kaavan toteutumisen myötä alueen asujaimisto täydentynee lähinnä lapsiperheillä. Loma-asuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi ja uusien asuinkorttelien rakentuminen yhdistää loma-asukkaat ja vakituiset asukkaat muodostavat yhdeksi yhtenäiseksi
asujaimistoksi.
5.4.3 Vaikutukset kulttuuriympäristöön ja maisemaan
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Kaava-alueella ei sijaitse muinaismuistoja. Kaava-alueen keskellä palvelurakennusten
korttelialueella sijaitsevaa Pasilan pientilaa lukuun ottamatta kaavalla ei ole vaikutusta
alueen olevan rakennusperinnön säilymiseen. Pasilan pientilan säilymismahdollisuuksia
pyritään parantamaan mahdollistamalla sen käyttö osana päiväkodin ja esiopetuksen tiloja tai esimerkiksi alueen asukkaiden yhteisenä harraste- ja kokoontumistilana.
Maisemarakenne, maisemakuva
Alueen muuttuminen metsäisestä takamaasta asuinalueeksi muuttaa alueen maisemakuvaa merkittävästi. Rantavyöhyke ja siten näkymä järveltä säilyvät kuitenkin pääosin
muuttumattomina.
5.4.4 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Luonnonolot, luonnon monimuotoisuus, luonnonsuojelu
Alue muuttuu metsäisestä takamaasta osaksi rakennettua taajamaa. Alueen maisemallisesti ja luonnonoloiltaan merkittävimmät luontokohteet, purojen ympäristöt ja Telakkaniemen jyrkänne säilytetään rakentamattomina. Tiltaltin (vaarantunut, VU) reviiri uimarannan länsipuolen rantametsissä jätetään niin ikään rakentamatta, vaikka lajin reviirit
eivät sijaitse vuodesta toiseen samoilla paikoilla (Vauhkonen, 2009).
Kaavalla ei ole vaikutuksia luonnonsuojeluun, sillä alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse varsinaisia luonnonsuojelualueita, -kohteita tai –muistomerkkejä eikä EU:n direktiivilajeja.
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Pienilmasto
Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia pienilmastoon. Rakentamisen myötä vähenevät alueen puustoinen metsäala, joka tulee lisäämään haihduntaa ja tuulisuutta jonkin verran alueella.
Vesistöt, vesitalous
Pohjaveden muodostumisalueelle alueen lounaisnurkkaan osoitetaan noin 20 uutta omakotitalotonttia ja rakennetaan noin 500 m katua. Pohjaveden laadun ja määrän säilyttämiseksi kaavassa on määrätty, ettei alueella saa säilyttää irrallaan tai varastoida nestemäisiä polttoaineita eikä muita pohjavettä likaavia aineita. Lisäksi viemärit on rakennettava tiiviiksi siten, ettei mitään jätevesiä pääse maaperään ja siirtoputkistojen kunto tulee olla tarkistettavissa säännöllisesti. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä
siten, ettei siitä aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden
pinnankorkeuteen.
Alueen rakentuessa veden luonnontilainen kiertokulku alueella muuttuu jonkin verran.
Tämä johtuu vettä pidättävän kasvillisuuden poistamisesta ja vettä läpäisemättömien
pintojen rakentamisesta. Nämä toimet vähentävät veden imeytymistä ja nopeuttavat pintavaluntaa.
Asemakaava-alueelta tulevaisuudessa muodostuvien hulevesien kannalta herkimpiä alueita ovat Siltasalmen matalat lahdet, jotka ovat alttiita kiintoaineskuormitukselle ja mm.
umpeenkasvulle. Lisäksi alueen jyrkät rinteet edellyttävät hulevesien määrällistä hallintaa mm. eroosiohaittojen minimoimiseksi.
Rakentamisen aiheuttamia haitallisia vesistövaikutuksia ehkäistään alueella luonnonmukaisen hulevesien hallinnan avulla: säilyttämällä veden luontaiset reitit ja viivyttämällä veden johtumista. Hulevedet ja rakenteiden kuivatusvedet johdetaan putkissa vain
lyhyitä matkoja ja suositaan pintaratkaisuja. Pintavesiä imeytetään hajautetusti, siellä
missä maaperä mahdollistaa sen. Alueella säilytetään mahdollisimman paljon olevaa
kasvillisuutta. Purouomasto säilytetään ja hyödynnetään pintavesien johtamisessa.
Laakson pohjalle tehdään valuntaa hidastavia kosteikko- ja lammikkorakenteita ennen
vesien suotumista Päijänteeseen.
Maa- ja metsätalous
Kaava-alueen rakentuminen poistaa alueet metsätalouskäytöstä.
5.5

Ympäristön häiriötekijät
Kaavan toteutuminen ei synnytä ympäristöhäiriöitä.

5.6

Kaavamerkinnät ja – määräykset
Kaavamerkinnät ja –määräykset ovat pääosin asetuksen mukaisia. Tärkeimpiä asetuksesta poikkeavia merkintöjä ovat:
AP-1

Asuinpientalojen korttelialue.
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Asuinrakennuksen ja talousrakennusten on sijaittava vähintään neljän metrin päässä tontin kiinteistörajasta. Kiinteistöjen autotallit voidaan yhteisellä sopimuksella rakentaa kahden tontin rajalle yhtenä rakennuksena.
AO-1

Erillispientalojen korttelialue.
Asuinrakennuksen ja talousrakennusten on sijaittava vähintään neljän metrin päässä tontin kiinteistörajasta. Kiinteistöjen autotallit voidaan yhteisellä sopimuksella rakentaa kahden tontin rajalle yhtenä rakennuksena. Olemassa olevien kiinteistöjen osalta kaavassa osoitettu rakennusala astuu
voimaan, kun kyse on vähäistä suuremmista muutostoimenpiteistä.

EN-1

Energiahuollon alue.
Alueelle voidaan rakentaa kaava-alueen ja sen ympäristön kaukolämmön
tuotantoon ja jakeluun tarvittavia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita.
Asemakaavassa enimmäiskorkeuksista osoitetun määräyksen estämättä
voidaan korttelialueelle sijoittaa teknisen toimivuuden vaatimuksesta korkeampia rakennelmia kuten esimerkiksi savupiippu. Alueen toiminnan
mahdollisesti aiheuttama melu ei saa ylittää asuinalueille asetettuja
melun ohjearvoja.

EN-2

Alueelle voidaan sijoittaa muuntamorakennus.

t-1

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen. Talousrakennukselle
osoitettu rakennusoikeus ei vähennä koko tontille tehokkuusluvulla osoitettua rakennusoikeutta. Mikäli talousrakennusta ei rakenneta, tulee alue
säilyttää istutettuna.

s

Rakennusala, jolle saa sijoittaa saunarakennuksen.

h

Rakennusala, jolle saa sijoittaa satamatoiminnan vaatimia huoltorakennuksia.

up

Alueen osa, jolle voidaan sijoittaa uimapaikka.

hu

Hulevesien luonnonmukaista ohjausta ja käsittelyä varten varattu ohjeellinen alueen osa.

la

Laiturirakenteita varten varattu ohjeellinen alueen osa.

pv-1

Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue.
Alueella ei saa suorittaa pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Alueella ei saa säilyttää irrallaan tai varastoida nestemäisiä poltto
aineita eikä muita pohjavettä likaavia aineita.
Viemärit on rakennettava tiiviiksi siten, ettei mitään jätevesiä pääse maa
perään. Siirtoputkistojen kunto tulee olla tarkistettavissa säännöllisesti.
Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei siitä aiheudu
pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden pinnankorkeuteen.
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Kaavan yleismääräykset
Rakennusten lattiatason pitää sijaita korkeammalla kuin +80.00 m mpy.
Alueelle rakennettavissa asuin- ja palvelurakennuksissa on toteutettava radonsuojaus.
5.7

Nimistö
Kaavalla syntyvät seuraavat uudet kadunnimet: Näkymäkuja, Linkinpohjankaarre,
Murskemäki, Proomukuja, Telakkaniementie, Laaksokuja, Kekälekuja, Kipinäkaarre,
Hiilloskuja.

5.8

Tonttijako
Uudet tontit merkitään kiinteistörekisteriin.

6
6.1

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Asemakaavan havainnekuva on selostuksen liitteenä.

6.2

Toteuttaminen ja ajoitus
Asemakaavan toteutuminen on mahdollista asemakaavan saatua lainvoiman.

6.3

Toteutuksen seuranta
Alueen rakentumista valvoo Asikkalan kunnan rakennusvalvontaviranomainen.
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