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Suunnittelu-alue sijoittuu Asikkalan taajaman itäpuolelle.  Alue ulottuu lännessä Vääk-
syn osayleiskaava-alueelle. Idässä alue rajoittuu Urajärven osayleiskaava-alueeseen ja 
etelässä Hollolan rajaan. Osayleiskaavan pinta-ala on noin 40-45 km².  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1.  Suunnittelualueen alustava rajaus. 

Vesivehmaan kylään kohdistuvia yleisiä lähtökohtia ovat kulttuurimaiseman, rakenne-
tun ympäristön sekä luonnonympäristön säilyttäminen ja kehittäminen. Merkittävä tekijä 
alueen toiminnassa ja rakentumisessa on myös aluetta rajaavat liikenneväylät (VT 24 – 
MT 313), joiden vaikutus ulottuu koko Asikkalan kunnan kehittymiseen, ja asettaa 
käynnistettävälle yleiskaavatyölle merkittävää strategista arvoa.  

Matkailun kannalta Vesivehmaa itsessään, maisemallisesti ja sijainnillisesti luo hyvät 
puitteet virkistykseen ja luontomatkailuun. Lisäksi se toimii porttina Vääksyn taajamaan 
ja sieltä saavutettaviin palveluihin ja toimintoihin. 

Maankäytön yleistavoitteita ovat asumisen, maa- ja metsätalouden, työpaikkojen muo-
dostamisen, matkailutoimintojen, tieverkoston ja liikenneturvallisuuden sekä kunnallis-
teknisten palveluiden kehittäminen. Kaavalla mm. tutkitaan suoraan rakennusluvalla 
osoitettavien asuinrakennuspaikkojen sijoittamista (MRL 44§). Kaava laaditaan oikeus-
vaikutteisena. Toimintakohtaisia tavoitteita on erillisessä liitteessä, Vesivehmaan 
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osayleiskaavan suunnittelun tavoitteita. Kaavatyön aikana tavoitteita tarvittaessa tar-
kennetaan. 

Työ toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen asukkaiden ja maanomistajien kanssa. 

3.1. Valtakunnalliset tavoitteet 
Vesivehmaan kylä on osoitettu valtakunnallisesti merkittävänä kulttuuriympäristönä. 
 

3.2. Maakuntakaava 
Asikkala kuuluu Päijät-Hämeen maakuntaliiton alueeseen. Päijät-Hämeen maakunta-
kaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 11.3.2008.  
Maakuntakaavamerkinnät. 
Taajamatoimintojen alueet A  sekä teollisuus- ja varastoalueet T, sijoittuvat alueen län-
siosiin  Vääksyn taajamaan liittyen. Lisäksi pieni T –alue on osoitettu  lentokentän ete-
läpuolelle. Kyläalueena  AT on Vesivehmaan kylä. Pasolanvuoren golf –kenttä, RMg,  
rajoittuu länsikulmaan.  
Lentoliikenteen alueena LL on osoitettu Vesivehmaan nykyinen kenttä, melualue on 
kentän ympäristössä. 
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.  
Maa-ainesten ottoalueen aluerajaus eo on osoitettu Loukkuharjun alueelle. Käytöstä 
poistettuna tai poistuvana jätteenkäsittelyalueena EJm on Vehkoon kaatopaikat. 
Pohjavesialueena pv on osoitettu Vuori, Urajärvi ja Anianpelto. Erityisenä pohjavesi-
alueena pve on osoitettu Vesivehmaankangas. Vesivehmaankangas on lisäksi osoitet-
tu arvokkaana harjualueena ge. 
Kaava-alueen kautta kulkee ulkoilureitti, ur, Vierumäeltä Vääksyn taajamaan. Etelästä 
yhdistyy Lahti- Paimela ulkoilureitti.  
Kaava-alue kuuluu Vääksyn - Vesivehmaan sekä Paimelan – Vesivehmaan kehittämi-
sen kohdealueesiin kk. 
Alueen kautta on osoitettu ohjeellinen kehitettävä vesihuoltolinja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Kuva 2. Ote maakuntakaavasta. 
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Maakuntakaavan tarkistamiseen on varauduttu Päijät-Hämeen toimintasuunnitelmassa.  
Maakuntakaava 2011 on käynnistymispäätös tehdään kesän 2010 aikana.  
 

3.3. Yleiskaava ja asemakaava 
Alueen länsiosa ulottuu Vääksyn osayleiskaava-alueeseen. Oikeusvaikutteinen kaava 
on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.12.2008. Kaavasta on valitettu on hallinto-
oikeuteen.  
Osayleiskaava-alueeseen kuuluu Vehkoon ja Loukkuharjun teollisuus ja työpaikka-
alueisiin sekä Anianpellontien (mt 313) pohjoispuoleiset asuinaluevaraukset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3. Ote Vääksyn osayleiskaavasta 

Asemakaava 
Kaava-alueen länsiosaan Vehkoon - ja Loukkuharjun alueelle on laadittu asemakaavo-
ja. Vesivehmaan Peikkomäen alueelle on asemakaava vireillä. 
 

3.4. Muut alueeseen liittyvät suunnitelmat ja selvitykset sekä laadittavat 
selvitykset 

Kulttuuriympäristö 
- Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset Ympäristöt (RKY 2009).  
- Rakennettu Ympäristö, valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäris-

töt (Museovirasto, ympäristöministeriö, 1993) 
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- Hämeen alueellinen kulttuuriympäristöohjelma, Hämeen ympäristökeskus, Annu 
Tulonen, 2000 (Alueelliset ympäristöjulkaisut 177).  

- Rakennusinventointi – Asikkala, Teija Ahola, 2006 (Hämeen ympäristökeskuksen 
moniste 108) 

- Päijät Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, Päijät-Hämeen liitto , Henrik Wager, 
2006. 

- Kulttuuriympäristöjen Häme, Hämeen alueellinen kulttuuriympäristöohjelma 2007-
2013, Hämeen ympäristökeskus, Teija Ahola, Annu Tulonen, Heidi Utriainen, 2007. 

- Asikkalan kulttuuriympäristöohjelma, Ympäristöministeriö, Annu Tulonen, 1998. 
- Päijät Hämeen taajama- ja kylätarkastelu, Päijät-Hämeen maisemaselvityksen osa-

raportti, Päjät-Hämeen liitto, Hämeen ympäristökeskus, Lahden ammattikorkeakou-
lu, 2005. 

- Vesivehmaan seudun kylien historia osa 1, Anneli Mäkelä-Alitalo ja osa 2 Reijo Hu-
sar. 

 
Luonto ja maisema 
- Arvokkaat maisema-alueet, maisema-aluetyöryhmän mietintö (ympäristöministeriö, 

mietintö 66/1992) 
- Päijät-Hämeen linnut –lehti. Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry. Sekä 

www.phly.fi. 
- Päijänteen alueen luontokohteiden inventoinnit, Hämeen ympäristökeskus. Jussi 

Mäkinen (toim), 2005, (Alueelliset ympäristöjulkaisut 413). 
- Päijät-Hämeen perinnemaisemat, Hämeen ympäristökeskus, Antti Hovi, 2000 (Alu-

eelliset ympäristöjulkaisut 190). 
- Päijät-Hämeen maisemaselvitys, Päijät-Hämeen liitto, Hämeen ympäristökeskus, 

Lahden ammattikorkeakoulu, Eeva Aarrevaara, Carita Uronen, tapani Vuorinen. 
2006.  

-   
- Vääksyn keskustan kaava-alueen luonto- ja maisemaselvitys (Insinööritoimisto 

Paavo Ristola Oy, 2005) 
 

Pohjavesi, vesihuolto 
- Asikkalan vesihuollon kehittämissuunnitelma 2004  
- Asikkalan ja Padasjoen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, (Alueelliset ympä-

ristöjulkaisut 339),  Hämeen ympäristökeskus, Terhi Moilanen. 2004. 
- Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 2001) 
- Päijät-Hämeen maakunnallinen vesihuoltosuunnitelma  
- Kaava-alueen luonto- ja maisemaselvitys (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, 

2005). 
- Vesivehmaan kylän vesihuoltosuunnitelmat, 2010. 
 
Muuta 
- Päijät-Hämeen kaupan palveluverkkoselvitys, Päijät-Hämeen liitto. 
- Lahden seudun rakennemalli (2.12.2004) 
- Ympäristöhallinnon kohdetiedot alueelta (mm. Hertta, Oiva) 
- Asikkalan kunnan rakennuslupatiedot 
- Maanmittauslaitoksen kiinteistötiedot 
- Maaperäkartat 
- Orttoilmakuvat 
 
Laadittavat selvitykset 
- Luontoselvitys (Enviro Oy. 2011-2012)  sekä liito-oravaselvitys ja kangasvuok-

koselvitys (Tmi Marko Vauhkonen 2012). 
- Maisemaselvitys osana kaavatyötä. 
- Muinaisjäännösinventointi 
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- Meluselvitys (tarkentuu kaavatyön aikana) 
- Pohjavesi (tarkentuu kaavatyön aikana) 
Muiden selvitysten tarvetta tarkastellaan kaavatyön aikana. 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 62§:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, 
joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, 
sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. 
Alustavasti osallisiksi katsotut:  

- Kaava-alueen ja lähialueiden maanomistajat yritykset, yritystentyöntekijät 
- Asikkalan kunnan hallintokunnat 
- Hämeen ELY –keskus ja liikenneasioissa Uudenmaan ELY-keskus (ent. ym-

päristökeskus ja Hämeen tiepiiri) 
- Päijät-Hämeen liitto 
- Päijät-Hämeen maakuntamuseo 
- Päijät-Hämeen aluepelastuslaitos 
- Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 
- Peruspalvelukeskus Oiva 
- Puolustushallinto 
- Hollolan kunta  
- Metsähallinto 
- Lentokenttäsäätiö 
- Sähkö- , energia- ja teleyhtiöt 
- Yhdistykset ja -seurat 
- Asikkalan Yrittäjät ry 
- Asikkalan luonnonystävät ry 

 
Osallisilla on oikeus ottaa osa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja 
lausua kaavasta mielipiteensä. 
 

5.1. Tiedottaminen 
- Vireilletulosta, valmisteluaineiston – ja ehdotuksen nähtävänä pidosta sekä 

kaavan hyväksymisestä  ja voimaantulosta ilmoitetaan paikallislehdessä, kun-
nan ilmoitustauluilla. Työtä varten perustetaan Internetiin  ns. projektipankki, 
mikä toimii kunnan kotisivujen kautta www.asikkala.fi.  

 

5.2. Kaavan vireilletulo (kevät-kesä 2010) 
 

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään samanaikaisesti nähtävänä 
kunnantalolla ja kunnan www-sivuilla. Osalliset ja kuntalaiset voivat esittää 
nähtävänä olevasta aineistosta mielipiteitä. Puutteellisena pitämästään osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta voi osallinen esittää neuvottelua ELY -
keskukselle. 

- Järjestetään aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu.  
- Järjestetään avoin tiedostustilaisuus. 
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                5. KAAVOITUKSEN KULKU, OSALLISTUMINEN JA 
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5.3. Valmisteluvaiheen kuuleminen (kesä 2012) 
 

- Kaavaluonnos sekä muu valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävänä kun-
nantalolla ja kunnan www-sivuilla. Osalliset ja kuntalaiset voivat esittää nähtä-
vänä olevasta aineistosta mielipiteitä, jotka tulee toimittaa kuntaan ennen näh-
tävänä olon päättymistä.  

- Järjestetään avoin tilaisuus, jossa käsitellään kaavaluonnoksen sisältöä. 
Luonnoksista pyydetään viranomaislausunnot. Tarvittaessa järjestetään viran-
omaisneuvottelu. 

Kaavaluonnoksista muokataan kaavaehdotus ottaen huomioon luonnosvaiheessa saa-
tu palaute. 

5.4. Kaavaehdotus (loppuvuosi 2012) 
- Kunnanhallitus päättää kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäväksi. Ehdotus 

pidetään nähtävänä 30 päivää kunnantalolla ja kunnan www-sivuilla. 
- Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää kaavaehdotuksesta muistutuksia, 

jotka tulee toimittaa kirjallisesti kaupunkiin ennen nähtävänä olon päättymistä. 
Ehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot. Järjestetään viranomaisneu-
vottelu tarvittaessa. 

Käsitellään muistutukset ja lausunnot. Tarvittaessa tehdään kaavaan vähäisiä muutok-
sia. 

5.5. Kaavan hyväksyminen (alkuvuosi 2013) 
- Kunnanhallitus valmistelee kaavan hyväksyttäväksi. Kunnanvaltuusto hyväk-

syy osayleiskaavan.  
Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Kouvolan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päi-
vää alkaen pöytäkirjan nähtävänä pitoa seuraavasta päivästä. Hallinto-oikeuden ratkai-
susta on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

5.6. Kaavan voimaantulo (kevät 2013) 
Mikäli hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu, osayleiskaava tulee voimaan kuulutuk-
sella.  
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan ELY – keskukseen tiedoksi. 
Kunkin vaiheen aineistot toimitetaan viranomaisille ja pyydetään lausunnot ja/tai käy-
dään viranomaisneuvottelut tarpeen mukaan. 
Kaavan hyväksymisestä ja voimaantulosta tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen mukaisesti. 
 

Kaavan vaikutuksia arvioidaan ainakin seuraavien ominaisuuksien osalta: 
- Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 
- Ihmisten elinolot ja elinympäristö (mm. Palvelujen saavutettavuus, asuinympä-

ristön turvallisuus ja viihtyisyys, virkistysalueet, kevyenliikenteen yhteydet, 
joukkoliikenne, .) 

- Maa- ja kallioperä, vesi, ilmasto (mm. hulevesiasiat) 
- Kasvi- ja eläinlajit, luonnon monimuotoisuus ja luonnonvarat (mm. vaikutukset 

pohjaveteen, vaikutukset tärkeisiin ympäristökohteisiin) 

                6. VIRANOMAISYHTEISTYÖ
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- Alue- ja yhdyskuntarakenne, yhdyskunta- ja energiatalous sekä liikenne (mm. 
yhdyskuntarakenteen eheys, liittyminen olemassa olevaan asutukseen, liitty-
minen työpaikka-alueisiin, liikenneverkoston toimivuus,.) 

- Taajamakuva, maisema, kulttuuriympäristö ja rakennettu ympäristö (mm. uu-
den maankäytön vaikutus kulttuuriympäristöön, kyläkuvaan ja -maisemaan) 

 
 

 
 
Asikkalan kunta 
Kaavoitusinsinööri 
Samuli Kantola   
puh.044 7780 270   
sähköpostii:etunimi.sukunimi@asikkala.fi 
osoite: Asikkalantie 21 
PL 6 
17201 Vääksy 
 
AIRIX Ympäristö Oy 
(kaavaa laativa konsultti) 
 
Suunnittelupäällikkö 
Jouko Riipinen 
puh. 010 241  
sähköposti: etunimi.sukunimi@airix.fi    
 
Projektipäällikkö 
Esko Hyytinen 
puh. 010 241 4023 
sähköposti: etunimi.sukunimi@airix.fi    
osoite:    
Salhojankatu 42, PL 453 
33101 Tampere 

                8. YHTEYSTIEDOT

mailto:etunimi.sukunimi@asikkala.fi
mailto:etunimi.sukunimi@airix.fi
mailto:etunimi.sukunimi@airix.fi

	1. SUUNNITTELUALUE
	2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖKOHDAT JA ALUSTAVAT TAVOITTEET
	3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT
	3.1. Valtakunnalliset tavoitteet
	3.2. Maakuntakaava
	3.3. Yleiskaava ja asemakaava
	3.3. Yleiskaava ja asemakaava
	Asemakaava


	3.4. Muut alueeseen liittyvät suunnitelmat ja selvitykset sekä laadittavat selvitykset

	4. OSALLISET
	5. KAAVOITUKSEN KULKU, OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN SEKÄ AIKATAULU
	5.1. Tiedottaminen
	5.2. Kaavan vireilletulo (kevät-kesä 2010)
	5.3. Valmisteluvaiheen kuuleminen (kesä 2012)
	5.4. Kaavaehdotus (loppuvuosi 2012)
	5.5. Kaavan hyväksyminen (alkuvuosi 2013)
	5.6. Kaavan voimaantulo (kevät 2013)

	6. VIRANOMAISYHTEISTYÖ
	7. SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET
	8. YHTEYSTIEDOT

