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SELOSTUS
ASIKKALA, PEIKKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA

1.
1.1.

PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Tunnistetiedot
Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.
Asemakaavan muutos koskee Muikkulan kylän tilaa Keijumäki 3:26 sekä tilaa 3:14 ja
Vesivehmaan kylän tiloja 2:80 ja 2:86. Asemakaavaehdotus koskee 14.3.2012
päivättyä ja 7.6.2012 tarkistettua kaava-karttaa.
Kaavalla muodostuu korttelit 1, 2, 3 ja 4, maa- ja metsätalousalue, lähivirkistysalue
sekä katualue.

1.2.

Kaava-alueen sijainti

Kartta 1. Suunnittelualueen sijainti
Suunnittelu-alue sijoittuu Asikkalan taajaman itäpuolelle Vesivehmaan ja Muikkulan
kylään. Alue sijaitsee lähellä Vesivehmaantietä, jolle kyläasutus on tiivistynyt
nauhamaisesti. Noin 4 ha suuruinen suunnittelualue on osittain peltoa ja osittain
metsää, ja sen lähellä sijaitsee Vesivehmaan koulu ja päiväkoti.
Kaavoitus on käynnistynyt kunnanhallituksen päätöksellä. Kaavan vireilletulosta
ilmoitettiin kaavoituskatsauksessa sekä 26.10.2010 päivätyssä osallistumis- ja
arviointisuunnitelmassa. Kaavasta järjestettiin viranomaisneuvottelu 16.2.2012.
Asikkalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 27. päivänä elokuuta 2012 §
36.
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1.4.

Luettelo liiteasiakirjoista
LIITE 1
LIITE 2
LIITE 2b
LIITE 3
LIITE 4
LIITE 5
LIITE 6
LIITE 7
LIITE 8

1.5.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Luontoselvitys
Ote luontoselvityksestä 2011
Havainnekuva
Hämeen Ympäristökeskuksen päätös
Luonnosvaiheen kuuleminen
Tilastolomake
Viranomaisneuvottelumuistio
Ehdotusvaiheen kuuleminen

Kaavan tarkoitus
Tavoitteena on kaavoittaa suunnittelualueelle pientalorakentamiseen tarkoitettuja
rakennuspaikkoja.
Alueelta on liikenneyhteys Vesivehmaantielle. Kunnalliset vesi- ja viemärijohdot on
suunniteltu kulkemaan alueen läpi.

2.
2.1.

TIIVISTELMÄ
Kaavaprosessin vaiheet
Kaavoitus on käynnistynyt kunnanhallituksen päätöksellä. Kaavan vireilletulosta
ilmoitettiin kaavoituskatsauksessa 2009 sekä 26.10.2010 päivätyssä osallistumis- ja
arviointisuunnitelmassa. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 16.2.-17.3.2011.
Luonnoksesta annettiin määräaikaan mennessä kuusi lausuntoa, joiden pohjalta
kaavakarttaan ja -selostukseen tehtiin korjauksia ja täydennyksiä. Lausuntoihin on
laadittu vastineet liitteessä 5.
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 16.2.-17.3.2011. Ehdotuksesta annettiin
määräaikaan mennessä kuusi lausuntoa, joiden pohjalta kaavaehdotukseen ja sen
selostukseen tehtiin korjauksia ja täydennyksiä. Lausuntoihin on laadittu vastineet
liitteessä 8. Kaavakarttaa ja –selostusta tarkistettiin, jolloin mm. liittymänuolimerkintä
poistettiin, autotalli- ja talousrakennusten määräystä täsmennettiin samoin kuin
yleismääräystä kulttuuriympäristöstä. Kaavaselostukseen täydennettiin laaditut muut
suunnitelmat, selvitykset ja inventoinnit –listausta kohdassa 3.2.1.

2.2.

Asemakaava
Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 3,47 hehtaaria. Luonnoksessa on esitetty
kaksitoista uutta pientalotonttia, sekä asemakaava olemassa olevalle yhdelle
rakennuspaikalle.
Uusien pientalotonttien pinta-alat vaihtelevat 1500 m²:n ja 4100 m²:n välillä.
Asemakaavalla on osoitettu erillispientalojen korttelialuetta AO, maa- ja
metsätalousaluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja MY, lähivirkistysaluetta VL sekä
katualuetta.

2.3.

Asemakaavan toteuttaminen
Alue voidaan toteuttaa kaavan lainvoimaiseksi kuuluttamisen jälkeen.
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3.
3.1.

LÄHTÖKOHDAT
Selvitys suunnittelualueen oloista
3.1.1.

Alueen yleiskuvaus

Suunnittelu-alue sijoittuu Asikkalan taajaman itäpuolelle Vesivehmaan sekä
Muikkulan kylään. Alue sijaitsee lähellä Vesivehmaantietä, jolle kyläasutus on
tiivistynyt nauhamaisesti. Noin 4 ha suuruinen suunnittelualue on osittain peltoa ja
osittain metsää ja hakkuuaukiota. Peikkomäen lähellä on Vesivehmaan koulu ja
päiväkoti.

Kartta 2. Suunnittelualueen rajaus.
Luonto ja maisema
Suunnittelualueen eteläosa on pääosin viljelyksessä olevaa peltoa ja hoidettua pihaaluetta. Pohjoisosa on maastonmuodoiltaan vaihtelevaa metsää ja hakkuuaukiota.

Maaperältään alueen länsi- ja pohjoisosa on kalliota, eteläosa moreenia ja
kaakkoisreuna hietaa.
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Kuva vasemmalla: Suunnittelualueen pohjoisosa Vesivehmaantieltä katsottuna.
Alueella on tehty hakkuita.
Kuva oikealla: Suunnittelualueen eteläosa, joka on peltoa, näkyy Vesivehmaantielle.

Kuva vasemmalla: Alueen puustoa.
Kuva oikealla: Suunnittelualueen eteläosan peltoa.
Vesistöt ja vesitalous
Alueen pintavedet kulkeutuvat maastonmuotoja pitkin pohjoiseen, kaakkoon sekä
luoteisosassa olevaan painanteeseen. Peikkomäestä noin 500 metriä länteen
sijaitsee Vuoren vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue.
Arvokkaat luontokohteet
Suunnittelualueen luontotiedoista on tehty Luontoselvitys asemakaavaa varten, tila
Keijumäki 3:26 (Tmi Marko Vauhkonen 2007). Suunnittelualueella on tehty liitooravahavaintoja alueen kaakkoisrajalla kasvavan haaparyhmän luota sekä
yksittäisten kolohaapojen läheltä. Yhteensä kolohaapoja on löytynyt kuusi. (LIITE 2).
Vuonna 2011 yleiskaavatyötä varten tehdyn selvityksen (Marko Vauhkonen 2011)
maastotutkimuksissa Keijumäellä todettiin seitsemän liito-oravan käyttämää
pesäpuuta. Näistä kuusi on kolohaapoja ja yksi kuusi, jossa on risupesä. Liitooravan jätöksiä havaittiin pesäpuiden lisäksi ojan länsirannalla kasvavien
haapojen tyvillä.
Hämeen
Ympäristökeskuksen
päätöksessä
LYH/94/2007
esitetään
suunnittelualueelle hakkuurajoituksia niiltä osin, missä on tehty liito-oravahavaintoja.
Päätöksen mukaan kolohaavat, suojavyöhyke ja kulkuyhteyspuut tulisi jättää
hakkuiden ulkopuolelle. (LIITE 4: OTE PÄÄTÖSKARTASTA)
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Ympäristön suojelu ja ympäristöhäiriöt
Kaava-alueella ympäristöhäiriöt ovat vähäisiä, sillä Vesivehmaantie ei ole
vilkasliikenteinen.
Suunnittelualueesta
ainoastaan
yksi
tontti
rajautuu
Vesivehmaantiehen. Mahdollisesti myös maastonmuodot suunnittelualueella osittain
heikentävät melun vaikutusta.
3.1.2.

Rakennettuympäristö

Yhdyskuntarakenne
Alue on osa kylämaisemaa ja -raittia.
Kaava-alueen kautta on suunniteltu kulkemaan vesi- ja viemäriverkostot.
Liikenne
Suunnittelualue länsiosa ulottuu Vesivehmaantiehen, jolla on nopeusrajoituksena 50
km/h. Liikennemäärät Vesivehmaantiellä eivät ole erityisen suuria.
Rakennukset
Suunnittelualueella on yksi olemassa oleva pientalo ulkorakennuksineen. Pihapiirin
1980-luvun arkkitehtuuria edustava päärakennus on aumakattoinen ja harmaaksi
rapattu. Rakennus sijoittuu kallioiseen rinteeseen siten, että vesivehmaantielle se on
yksikerroksinen ja vastakkaiseen ilmansuuntaan kaksikerroksinen. Rakennuksen
eteläpuolella on vanha punamullalla maalattu hirsiaitta
Suunnittelualueen länsipuolella on myös kolme muuta pihapiiriä.

Kuva vasemmalla: Vesivehmaantien varressa oleva ja kaava-alueeseen kuuluva
1980-luvulla rakennettu pientalo ulkorakennuksineen. Suunnittelualueen eteläosa
rajautuu tontille vievään tiehen.
Kuva oikealla: Vesivehmaantien varressa oleva 2000-luvulla rakennettu pientalo ja
autotallirakennus.
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Kuva vasemmalla: 1960-70-luvuilla rakennettuja pieniä asuinrakennuksia
Vesivehmaantien ja suunnittelualueen välistä.
Kuva oikealla: Lähialueen perinteistä rakennuskantaa.

Kuva vasemmalla: Suunnittelualueen länsipuolella sijaitseva 1950-luvulla rakennettu
pientalo.
Kuva oikealla: Alueella sijaitseva vanha huonokuntoinen lato.
3.1.3.

Maanomistus

Kaava-alue on yksityisen omistuksessa.

3.2.

Suunnittelutilanne
3.2.1.

Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Valtakunnalliset erityistavoitteet
Kaava-alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään Vesivehmaan kylän rakennettuun
kulttuuriympäristöön (RKY 2010). Kylälle on ominaista pohjois-eteläsuuntainen
nauhamaisuus, joka toistuu kylän raitissa ja sitä myötäilevässä asutuksessa,
peltolaaksoissa ja harjanteissa. Kylä läpi kulkevan raitin linjaus on 1700-luvulta ja on
osa Helsinki-Jyväskylä-tietä.
Maakuntakaava
Asikkala kuuluu Päijät-Hämeen maakuntaliiton alueeseen.
maakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 11.3.2008.

Päijät-Hämeen

Maakuntakaavamerkinnät:
Kyläalueena AT on Vesivehmaan kylä.
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Kulttuurihistorian
tai
maiseman
kannalta
valtakunnallisesti
arvokkaana
aluerajauksena kmv on osoitettu Vesivehmaan kyläalue. Kulttuurihistorian tai
maiseman vaalimisen kannalta arvokkaana alueena ma on laajempi maantien ja
kantatien välinen alue.
Kaava-alue kuuluu Vääksyn - Vesivehmaan sekä Paimelan – Vesivehmaan
kehittämisen kohdealueesiin kk.

Yleiskaava
Vesivehmaan osayleiskaavatyö on vireillä.
Asemakaava
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.
Rakennusjärjestys
Asikkalan kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.10.2011.
Rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.1.2012.
Rakennuskielto
Alueella ei ole voimassa olevia rakennus- tai toimenpidekieltoja.
Suojelupäätökset
Hämeen ympäristökeskus on tehnyt LSL 72a§:n mukaisen päätöksen 15.6.2007
(LYH/94/2007) liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan määrittämisestä.
Päätöksessä esitetyt alueet on jätettävä hakkuiden ulkopuolelle.
Pohjakartta
Kaava-alueen pohjakartta on hyväksytty 14.3.2012.
Alueelle laaditut muut suunnitelmat, selvitykset ja inventoinnit
-

Luontoselvitys asemakaavaa varten. Tila Keijumäki 3:26. Tmi Marko Vauhkonen,
Heinola 2007.
Hämeen ympäristökeskus. Päätös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan
määrittämisestä, 2007 (LYH/94/2007).
Vesivehmaan osayleiskaava-alueen liito-orava- ja kangasvuokkoselvitys. Tmi
Marko Vauhkonen, Heinola 2011.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset Ympäristöt (RKY 2009),
www.rky.
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-

4.
4.1.

Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, Henrik Wager, Päijät-Hämeen liitto
A159 2006.
Asikkalan kulttuuriympäristöohjelma, Annu Tulonen, Suomen ympäristö 200,
Ympäristöministeriö, alueiden käyttö, Helsinki 2009.
Rakennusinventointi – Asikkala (Teija Ahola, Hämeen ympäristökeskuksen moniste
108/2006. Hämeen ympäristökeskus, Asikkalan kunta 2006).

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
Asemakaavan suunnittelun tarve
Hanke vastaa Asikkalan kunnan tekemää aloitetta.

4.2.

Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset
Asemakaavan
laatimiseksi
sekä
osallistumisja
arviointisuunnitelman
hyväksymisestä on tehty päätös § 255 kaupunginhallituksessa 22.11.2010.
Kaavasuunnittelijaksi tarjouskilpailun tuloksena valittiin AIRIX Ympäristö Oy.
Kunnassa on laadittu alustavia luonnossuunnitelmia aikaisemmin. Kunnanhallitus on
7.2.2011 hyväksyi Peikkomäen asemakaavan luonnosvaiheen asiakirjat ja asetti ne
MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti nähtäville 16.2.-17.3.2011. Kaavaehdotuksen
kunnanhallitus hyväksyi 19.3.2012 § 66 nähtäville ajaksi 28.3.-26.4.2012.

4.3.

Osallistuminen ja yhteistyö
4.3.1.

Osalliset

Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
asemakaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa. Suunnittelun osallisia ovat:
Kaava-alueen ja lähialueiden maanomistajat yritykset, yritystentyöntekijät
Asikkalan kunnan hallintokunnat
Hämeen ELY–keskus ja liikenneasioissa Uudenmaan ELY-keskus
ympäristökeskus ja Hämeen tiepiiri)
Päijät-Hämeen liitto
Päijät-Hämeen maakuntamuseo
Päijät-Hämeen aluepelastuslaitos
Sähkö-, energia- ja teleyhtiöt
Yhdistykset ja -seurat
Asikkalan luonnonystävät ry
muut ilmoituksensa mukaan

(ent.

Vireilletulo
Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin kaavoituskatsauksessa sekä osallistumis- ja
arviointisuunnitelman nähtävilleasettamisen yhteydessä.
4.3.2.

Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Vireilletulosta, valmisteluaineiston – ja ehdotuksen nähtävänä pidosta sekä kaavan
hyväksymisestä
ja voimaantulosta ilmoitetaan
paikallislehdessä,
kunnan
ilmoitustauluilla ja kunnan kotisivuilla www.asikkala.fi.
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Luonnos pidettiin nähtävillä MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti 16.2.-17.3.2011, jona
aikana pyydettiin viranomaisten kommentit. Hankkeesta jätettiin kuusi lausuntoa,
joiden vastineet ovat liitteessä 5. Lausuntojen myötä kaavakarttaan ja –selostukseen
tehtiin täsmennyksiä, mm. alueelle tulevaa tieyhteyttä levennettiin. Hankkeesta
järjestettiin viranomaisneuvottelu 16.2.2012.
Ehdotus asemakaavaksi oli nähtävillä 30 päivän ajan 28.3.-26.4.2012, jona aikana
siitä pyydettiin lausunnot. Määräaikaan mennessä saatiin kuusi lausuntoa, joista
kolmessa oli huomauttamista. Näihin vastineet ovat liitteessä 8. Kaavaehdotusta ja
sen selostusta tarkistettiin, jolloin mm. liittymänuolimerkintä poistettiin, autotalli- ja
talousrakennusten määräystä täsmennettiin samoin kuin
yleismääräystä
kulttuuriympäristöstä. Kaavaselostukseen täydennettiin laaditut muut suunnitelmat,
selvitykset ja inventoinnit –listausta kohdassa 3.2.1.
Osallistumista ja vuorovaikutusta on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää kaavatyön kuluessa.

4.4.

Asemakaavan tavoitteet
4.4.1.

Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet

Tavoitteena on kaavoittaa pientalorakentamiseen tarkoitettuja rakennuspaikkoja.

4.5.

Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset
4.5.1.

Laaditut luonnosvaihtoehdot

Alueelta on kunnassa laadittu alustavia luonnosvaihtoehtoja, joissa tutkittiin tonttien
sijoittumista ja lukumäärää sekä katuyhteyksien järjestämistä. Luonnosvaihtoehtojen
ja
liito-oravahavaintojen
pohjalta
on
konsultti
laatinut
varsinaisen
luonnosvaihtoehdon.

Kunnassa laadittuja alustavia vaihtoehtoja.
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4.5.2.

Selvitettävät vaikutukset

Kaavatyön
aikana
arvioidaan
arviointisuunnitelman mukaisesti.

4.5.3.

4.6.

kaavan

vaikutuksia

osallistumis-

ja

Suunnitteluvaiheen käsittelyt ja päätökset

Luottamus Suunnitteluvaihe
elin
K.hall
Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma

Pvm

Päätös

22.10.2010
255 §

K.hall

Kaavaluonnos

7.2.2011
31 §

K.hall

Kaavaehdotus

19.3.2012
66 §

Osallistumis- ja
arviointisuunnitelman
hyväksyminen
Päätös valmisteluaineiston ja
luonnoksen
nähtävilleasettamisesta
Päätös ehdotuksen
nähtävilleasettamisesta.

Yleiskaavallinen tarkastelu
Alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaava, joten hanketta on
verrattava osayleiskaavan lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksiin. Arviointi
suoritetaan käymällä läpi maankäyttö- ja rakennuslaissa esitetyt yleiskaavan
sisältövaatimukset ja arvioimalla niiden toteutuminen suunnittelualueella (MRL 39§,
2. momentti kohdat 1-9).
MRL 39.2 § kohta 1: Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen
kestävyys;
Alue on pääasiassa uudisrakennuskohde. Rakentaminen on kokonaisuutena melko
väljää. Alueelle rakennetaan katuverkko ja keskitetty kunnallistekniikka jo valmiin
suunnitelman mukaisesti. Pääliikenneverkko on alueen länsireunassa.
MRL 39.2 § kohta 2: Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;
Kyseessä on uudisrakennuskohde, jota varten rakennetaan uusi katuyhteys ja
vesihuolto.
MRL 39.2 § kohta 3: Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;
Hanke lisää pientaloja alueella. Alue tukeutuu Vesivehmaan
Suunnittelualueen lähellä on koulu ja päiväkoti.

palveluihin.

MRL 39.2 § kohta 4: Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen
liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen
ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;
Alue liittyy Vesivehmaantiehen, jonka vieressä on myös kevyenliikenteenväylä ja
mahdollisuus joukkoliikenteen (linja-auto) käyttämiseen.
Alue on huomioitu
Vesivehmaan tulevan kunnallistekniikan suunnitelmissa. Uusi asuminen voi
hyödyntää kyläalueelle suunniteltua ja rakennettavaa kunnallistekniikkaa.
MRL 39.2 § kohta 5: Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien
kannalta tasapainoiseen elinympäristöön;
Kaavan tavoitteena on viihtyisä kyläalueeseen tukeutuva pientaloalue, jossa luonto
on helposti saavutettavissa.
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MRL 39.2 § kohta 6: Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;
Hankkeella
ei
oleteta
olevan
merkittävää
vaikutusta
toimintaedellytyksiin.

elinkeinoelämän

MRL 39.2 § kohta 7: Ympäristöhaittojen vähentäminen;
Alueella ei ole varsinaisia ympäristöhaittoja, eikä hanke myöskään lisää niitä.
Tonteista ainoastaan yksi rajautuu suoraan Vesivehmaantiehen ja tällä tontilla on jo
olemassa olevia rakennuksia. Kaava-alueen tonteille on esitetty istutettavia tai
säilytettäviä osia, jotka osittain suojaavat asumista ympäristöhaitoilta.
MRL 39.2 § kohta 8: Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen
vaaliminen;
Alueella on yksi asuinrakennus piharakennuksineen. Rakentamattomilta osiltaan alue
on peltoa, hakattua metsää tai luonnonympäristöä. Alueella on tehty liitooravahavaintoja, jossa puustoa on säilytetty. Liito-oravan elinolosuhteiden
säilyttämiseksi on kaavaluonnokseen rajattu suoja-alueita tehdyn päätöksen
mukaisesti.
Kaava-alue
kuuluu
valtakunnallisesti
merkittävään
Vesivehmaan
kylän
kulttuuriympäristöön, mutta toisaalta jo olemassa olevaan rakentamiseen.
Kaavamääräyksin pyritään sopeuttamaan uusi rakennuskanta osaksi maisemaa ja
rakennettua ympäristöä. Suunnittelualue rakentuu tiiviimmäksi, kuin sitä ympäröivä
alue, jolloin toisaalta voidaan vähentää yhdyskuntateknisiä tarpeita, hyödyntää
liikenneyhteyksiä ja säästää rakentamatonta aluetta muita käyttötarkoituksia varten,
joskin maisemaan alue näkyy erityyppisenä kuin perinteiset toisistaan erilliset
tilakeskukset. Vesivehmaantien varteen asutusta on kuitenkin tiivistynyt
nauhamaisesti, jolloin uudella tehokkaammalla rakentamisella on mahdollisuus liittyä
muuhun ympäristöön luontevasti tien läheisen sijainnin ansiosta.
MRL 39.2 § kohta 9: Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys;
Hanke vähentää rakentamattomia alueita, mutta kuitenkin vähäisissä määrissä. Osa
suunnittelualueesta on tällä hetkellä hakkuuaukiota ja osa peltoa, joten alueen
virkistyskäyttö on tälläkin hetkellä hyvin pientä.
Johtopäätökset
Asemakaava muuttaa olemassa olevaa tilannetta vähäisesti täydentäen
Vesivehmaantien varteen sijoittunutta taajamarakennetta. Asemakaavassa voidaan
toteuttaa maankäyttö- ja rakennuslaissa yleiskaavalle asetetut sisältövaatimukset.

5.
5.1.

ASEMAKAAVAN KUVAUS
Kaavan rakenne
Asemakaavalla on osoitettu:
Asemakaavalla on osoitettu erillispientalojen korttelialuetta AO, maametsätalousaluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja MY sekä katualuetta.

ja

Mitoitus
Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 3,46 hehtaaria. Ehdotuksessa on esitetty
yksitoista uutta pientalotonttia yhden olemassa olevan asuintontin lisäksi, joka
puolestaan esitetään kaavassa jaettavaksi kahdeksi erillistontiksi.
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5.1.1.

Palvelut

Alue suunnitellaan asuinkäyttöön, jolloin se tukeutuu lähialueen palveluihin.

5.2.

Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen
Kaavamerkinnöin ja – määräyksin ohjataan rakennusten sijoittumista tonteilla.

5.3.

Aluevaraukset
Erillispientalojen korttelialue AO-1. Julkisivuvärityksen tulee soveltua luontoon ja
maisemaan. Tonttitehokkuudeksi on osoitettu e=0,25. Alueen yhteen laskettu pintaala on 0,76 ha. Suurin sallittu kerrosluku on II. Autotalli- ja talousrakennukset saavat
olla korkeintaan I kerroksen korkuisia.
Erillispientalojen korttelialue
AO-2. Rakennusten tulee olla harjakattoisia ja
puuverhoiltuja. Julkisivuvärityksen tulee soveltua luontoon ja maisemaan.
Tonttitehokkuudeksi on osoitettu e=0,25. Tonteille on osoitettu ohjeellinen
rakennusala asuin- ja autotalli-/talousrakennuksille. Alueen yhteen laskettu pinta-ala
on 1,47 ha. Korttelin 4 tonteille 1-5 on osoitettu rasite maanalaista johtoa varten.
Korttelin 3 tontille 4 on myös osoitettu sl-1 aluetta, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain
49 §:m perusteella suojeltu liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikka. Suurin sallittu
kerrosluku on II korttelin 1 tontilla 1, korttelin 4 tonteilla 1-5 ja. Korttelin 3 tonteilla 1-4
rakennuksessa saa olla rinteeseen sijoittuvassa (kellari) kerroksessa 50 % ylemmän
kerroksen pinta-alasta kerrosalaan laskettavaa tilaa, toisessa kerroksessa puolestaan
75 % varsinaisen kerroksen pinta-alasta. Autotalli- ja talousrakennukset saavat olla
korkeintaan I kerroksen korkuisia.
5.3.1.

Muut alueet

Katu- ja liikennealueet
Suunnittelualueen eteläosasta on osoitettu katuliittymä Vesivehmaantielle. Alueen
yhteen laskettu pinta-ala on 0,32 ha.
Maa- ja metsätalousalueet MY
Alueelle on osoitettu maa- ja metsätalousaluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.
Alue säilytetään puustoisena. Alueen yhteen laskettu pinta-ala on 0,56 ha. MYalueen kaakkoisosaan on osoitettu rakennusala pumppaamolle, maanalaisille
johdoille ja ajoyhteydelle, sekä ohjeellinen ajoyhteys, jota linjatessa tulee varmistaa
lii-oravien elinolosuhteiden säilyminen. Alueelle on myös osoitettu sl-1 aluetta, jolla
sijaitsee luonnonsuojelulain 49 §:m perusteella suojeltu liito-oravan lisääntymis- tai
levähdyspaikka.
Lähivirkistysalueet VL
Alueelle on osoitettu lähivirkistysaluetta yhteensä 0,34 ha. Lähivirkistysalueen kautta
on osoitettu ajoyhteys korttelin yksi tontille yksi. Ajoyhteyden rakentamisesta ja
kunnossapidosta vastaa kiinteistö.
Yleiset määräykset:
Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (RKY 2009)
Vesivehmaan kylä. Sopeutumiseen maisemaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Rakennuslupaa haettaessa on selvitettävä, ettei radonista aiheudu terveydellistä
haittaa.
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Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 1 ap/asunto.

5.4.

Kaavan vaikutukset
5.4.1.

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen

Yhdyskuntarakenne

Alue soveltuu sijaintinsa puolesta kylärakennetta
täydentävään asumiseen.
Taajamakuva/kyläkuva Kaavassa uudisrakennukset eivät sijoitu aivan
Vesivehmaantien varteen, vaikkakin sen tuntumaan muuta
kyläympäristöä tiiviimmän ydinkylävyöhykkeen yhteyteen.
Suunnittelualue sijoittuu avoimia peltoalueita rajaavaan
saarekkeeseen, mikä on luonteva paikka sijoittaa uutta
rakentamista. Kylänraitti on rakennuskannaltaan jo valmiiksi
monimuotoinen, mikä myös auttaa uudisrakennuksia
sopeutumaan taajamakuvaan.
Palvelut
Alueelle ei osoiteta palveluja. Alue tukeutuu Vesivehmaan
tarjoamiin palveluihin sekä kuntakeskuksen palveluihin.
Työpaikat
Kaava ei vaikuta työpaikkojen määrään alueella, sillä
suunnittelualueelle tulee ainoastaan pientalotontteja.
Väestön kehitys
Kaavalla alueelle muodostuu 12 uutta pientalotonttia yhden
olemassa olevan tontin lisäksi.
Alueelle sijoittuu pientaloja, jotka eivät lisää alueen
Liikenne
liikennemääriä merkittävästi. Alueelta kohdistuu
Vesivehmaantielle (maantie 3131) tonttien lukumäärän
perusteella arviolta 40-50 ajoa vuorokaudessa.
Suunnittelualueelle tulee yksi uusi tonteille johtava
katuyhteys, joka liittyy olemassa olevaan tonttiliittymään.

Kulttuuriympäristö

Tekninen huolto ja
yhdyskuntatalous

Ympäristönsuojelu ja
ympäristöhäiriöt

Vesivehmaantien yhteydessä on kevyenliikenteenväylä, jota
alue hyödyntää.
Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään
kulttuuriympäristöön. Rakennusten sopeutumiseen
maisemaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Vesivehmaan alueelle on olemassa suunnitelma
kunnallistekniikan sijoittumisesta. Laadittu suunnitelma on
huomioitu luonnoksessa.
Kaava-alueella ei ole ympäristöhäiriöitä, eikä suunniteltu
maankäyttö aiheuta niitä merkittävissä määrin. Mahdolliset
häiriöt kohdistuvat lähinnä rakentamisaikaiseen meluun ja
liikenteeseen.
Kaavamääräyksillä ohjataan ympäristöön sopivaa
rakentamista. Tonteista ainoastaan yksi rajautuu suoraan
Vesivehmaantiehen. Tonteille on esitetty istutettavia tai
säilytettäviä osia, jotka osittain suojaavat asumista
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ympäristöhaitoilta.

Sosiaalinen ympäristö

Alueen virkistyskäyttö vähenee rakentamisen myötä, mutta
toisaalta nykyisinkään alue ei ole merkittävästi
virkistyskäytössä. Korttelialueiden väliin on
kaavaehdotuksessa jätetty myös rakentamiselta vapaata
aluetta.

Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön
Maisemarakenne ja
maisemakuva

Vesistöt

Luonnonsuojelu

5.5.

Suunnittelualue on osittain metsää ja osittain peltoa. Alueella
on tehty hakkuita, joten tämän hetkiseen puuston määrään
kaavalla ei ole suurta merkitystä, joskin kaavassa on
osoitettu istutettavia osia viherympäristön palauttamiseksi.
Alue sijaitsee peltomaiseman ja nauhamaisen kyläasutuksen
välissä, ja tavoitteena on, että valmistuttuaan se liittyisi
luontevasti olemassa olevaan kylärakenteeseen.
Alueen pintavedet kulkeutuvat maastonmuotoja pitkin
pohjoiseen, kaakkoon sekä luoteisosassa olevaan puroon.
Alue ei kuulu pohjavesialueeseen, vaikkakin sijaitsee lähellä
pohjavesialuetta..
Suunnittelualueella on tehty liito-oravahavaintoja vuosina
2007-2011, joiden perusteella kaavaan on osoitettu suojaalueita liito-oravien elinolosuhteiden takaamiseksi. Alueen
puustoa on hakattu, jonka vuoksi tilanne suunnittelualueella
on alkuperäisestä tilanteesta muuttunut. Puustoa on
kuitenkin säilytetty päätökseen perustuen.
Vesivehmaan vesihuoltoverkoston suunnitelmakartoissa
kulkee kunnallistekniikka em. alueiden kautta, eikä näihin
suunnitelmiin voida tehdä suuria muutoksia järjestelmän
toimivuuden puitteissa. Kaavamääräyksin on pyritty
ohjaamaan alueen rakentamista sellaiseksi, että liito-oravien
elinolosuhteet eivät vaarannu.

Ympäristön häiriötekijät
Kaavan toteuttaminen ei aiheuta merkittäviä ympäristöhäiriöitä.

5.6.

Kaavamerkinnät ja määräykset
Kaavamerkinnät ja –määräykset on osoitettu kaavakartassa.

5.7.

Nimistö
Alueelle muodostuu yksi uusi tieyhteys.
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6.

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan lainvoimaiseksi kuuluttamisen
jälkeen.
Kadun liittymälle tulee hakea liittymälupa Uudenmaan ELY-keskukselta.
Kunta valvoo suunnitteluohjeiden ja rakennuslupien kautta uudisrakennusten
soveltumista alueelle.
Korttelialueilla julkisivuvärityksen pitää soveltua luontoon ja maisemaan. On myös
hyvä sovittaa kortteleittain rakennusten väritys sopeutumaan keskenään, samoin kuin
kattomuodot, -kaltevuudet ja kerrosluku. Toisaalta jo olemassa oleva rakentamisen
monimuotoisuus
mahdollistaa
erilaiset
ratkaisut
kaavan
ja
kunnan
rakennusvalvonnan ohjauksen ja hyvien rakennustapojen puitteissa.

14.3.2012, tark. 7.5.2012

Esko Hyytinen
AIRIX Ympäristö Oy

Marjut Lund-Rahkola
AIRIX Ympäristö Oy

Pvm/Hyväksynyt

Pvm/Tarkastanut

Pvm/Laatinut

4.1.2010. EHY

4.1.2010. EHY

MLUN

14.3.2012. EHY

14.3.2012. EHY

MLUN tark 7.6.2012
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