
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen 
(MRL 63 §) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jossa 
esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatet-
tavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä se-
kä kaavan vaikutusten arvioinnista.

1. ASEMAKAAVA-ALUE

Kaava-alue sijoittuu Hämeenkosken kunnan keskus-
taajaman länsiosaan. Alueen poikki kulkee Keskustie 
(yhdystie 3172) ja kaakkoisreuna rajautuu Huhdin-
tiehen (yhdystie 13889). Alueen pinta-ala on noin 20 
hehtaaria. 

Asemakaava koskee Hämeenkosken kunnan Kosken 
kirkonkylän tiloja RN:o 7:22, 7:3, 7:7, 7:5, 2:43, 2:44, 
11:29, 2:48, 2:22 sekä osaa tiloista 6:28 ja 5:19, Por-
volan kylän tiloja 7:4, 7:5, 7:6 sekä maantiealueita.

Hämeenkosken kunta
 

Heikkilän alueen asemakaava
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

1510012986

7.11.2014 

2. ASEMAKAAVAN TARKOITUS JA 
SISÄLTÖ

Alueen suunnittelussa selvitetään keskusurheilukentän 
sijoittumismahdollisuus nykyisten koulu-, päiväkoti ja 
monitoimihallin läheisyyteen sekä muu alueelle sopiva 
maankäyttö. Keskustien pohjoispuolelle suunnitellaan 
pientaloasumista.

Kaava-alueen alustava rajaus
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3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

3.1 Suunnittelualueen ympäristön ny-
kytila 

Suunnittelualue sijaitsee kunnan keskustaajamassa 
Keskustien molemmin puolin. Suunnittelualueella si-
jaitsee kunnan koulukeskus ja päiväkoti. Pääosa kaa-
va-alueesta on viljeltyä peltoa. Alueella on yksi asuin-
rakennus pihapiireineen. 

Asemakaava-alue sijoittuu Kirkonkylän maakunnalli-
sesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (MARY 2005). 
Kunnan rakennusinventoinnin perusteella (2006) alue 
on osa Koskenkylän laajempaa kulttuurimaisemaa, jo-
ka on säilytettävä maisemallinen, taajama- tai kylä-
kuvallinen aluekokonaisuus. Inventoinnissa koulunmä-
ki on luokiteltu alueeksi, jossa on säilytettävä kohteen/
alueen mittakaava ja rakennustapa. Vanha koulura-
kennus eli Päivölä on säilytettävä kohde tai rakennus.

Keskustien pohjoispuoleinen alue sijoittuu Ahvenlam-
men vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueel-
le (0428301).

Suunnittelualueelle ei sijoitu luonnonsuojelualueita ei-
kä alueella ole tiedossa olevia arvokkaita luontokoh-
teita. 

Keskustie ja Huhdintie ovat hallinnollisesti yhdysteitä. 
Asemakaavatyön yhteydessä tiet muutetaan kaava-
alueen osalta kaduksi. Kaava ei muuta teiden hallin-
nollista luokkaa, vaan muutos tehdään aikanaan erik-
seen maantielain mukaisella menettelyllä tarkoituk-
senmukaisen tiejakson kokonaisuutena.

Lähiympäristön maisema ja kulttuuriympäristö.
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3.2 Voimassa oleva maakuntakaava
Alueella on voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaa-
va 2006, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut 
11.3.2008. Maakuntakaavassa suunnittelualue sijoit-
tuu Hämeenkosken taajamatoimintojen eteläiselle ja 
pohjoiselle alueelle (AT56 ja AT61). Suunnittelumäärä-
ysten mukaan alueiden yksityiskohtaisemmassa kaa-
voituksessa tulee ottaa lähtökohdaksi taajaman ra-
kenteellinen eheyttäminen. Alueen suunnittelussa on 
otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirtei-
den vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja 
kulttuuriarvojen säilyminen. 

Lisäksi alue sijaitsee kulttuuriympäristön tai maise-
man vaalimisen kannalta tärkeällä alueella (ma20, Kir-
konkylän ja Teuronjoen kulttuuriympäristö ja maise-
ma) sekä kulttuurihistorian tai maiseman kannalta val-
takunnallisesti merkittävällä alueella (kmv23, Kosken 
kirkonkylän ja Teuronjoen kulttuurimaisema). 

Suunnittelualueen eteläosa sijoittuu kehittämisen koh-
dealueelle (kk3, Hämeenkosken kehittämisen kohde-
alue). Alueen läpi kulkee yhdystie (yt47, YT 3172). 
Alueen pohjoisosa sijoittuu vedenhankintaan soveltu-
valle pohjavesialueelle (pv47, Ahvenlampi). Ote maakuntakaavan 2014 luonnoksesta.

3.4 Yleiskaava
Hämeenkosken keskustaan on laadittu kunnanvaltuus-
ton 3.6.1996 hyväksymä oikeusvaikutukseton kirkon-
seudun osayleiskaava. 

Hämeenkosken keskustan ja ympäristön osayleiskaa-
van laadinta on parhaillaan käynnissä. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kesällä 2014.

3.5 Asemakaavat
Alueella tai sen välittömässä lähiympäristössä ei ole 
voimassa olevia asemakaavoja.

3.6 Päätökset
Alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä on pää-
tetty Hämeenkosken kunnanhallituksessa 29.9.2014 § 
101.

Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta

3.3 Maakuntakaava 2014
Maakuntakuntaliitto valmistelee maakuntakaavaa 
2014, joka oli luonnoksena nähtävillä 1.8.–30.9.2012.
Alueen luoteisosaan sijoittuu Koulunmäen ympäristön 
(HÄ4) muutosalue. Muutoskohteesta kerrotaan kaava-
luonnosaineiston selostuksessa seuraavaa: ”Laajenne-
tun koulun ja päiväkodin lähialueet ovat sijainniltaan 
hyviä asumisen sijoittumiselle. Tarkistetaan taajama-
toimintojen alueen rajaus alueen kehittämisen mah-
dollistavaksi.”

3



4. KAAVAN VAIKUTUSTEN  
ARVIOINTI JA SELVITYKSET

4.1 Vaikutusten arviointi
Kaavaprosessin aikana arvioidaan kaavamuutoksen 
toteuttamisen merkittäviä välittömiä ja välillisiä vaiku-
tuksia (MRL 9 § ja MRA 1 §). 

Vaikutuksia arvioidaan suunnittelutyön aikana koko 
kaavaprosessin ajan ja se perustuu riittäviin lähtöti-
lanteen tietojen selvittämiseen. Arvioidut vaikutukset 
kuvataan kaavaselostuksessa. 

Tässä työssä keskeisimpinä arvioidaan vaikutukset:

◊	 yhdyskuntarakenteeseen
◊	 liikenteeseen eri kulkumuodoittain
◊	 ympäristön turvallisuuteen
◊	 kulttuurimaisemaan ja taajamakuvaan
◊	 arkeologiseen perintöön
◊	 luonnonympäristöön
◊	 rakennettuun ympäristöön

4.2 Lähtötietoina olemassa olevat selvi-
tykset ja muu lähdemateriaali
◊	 Kartat, paikkatietoaineisto ja tilastot:

 - Suomen ympäristökeskus (Hertta -tie-
tojärjestelmä ja OIVA –ympäristö- ja 
paikkatietopalvelu)

◊	 Maakuntakaava:
 - Päijät-Hämeen kokonaismaakuntakaava-

luonnos 2014
 - Päijät-Hämeen kokonaismaakuntakaava 

2006 (YM vahv. 11.03.2008)
◊	 Yleiskaava:

 - Kirkonseudun osayleiskaava (kv 
3.6.1996)

 - Vireillä oleva keskustan ja lähiympäristön 
osayleiskaava (2014-

◊	 Luonto- ja maisemaselvitykset: 
 - Hämeenkosken ja Kärkölän pohjavesialuei-

den suojelusuunnitelma. Hämeen ympäris-
tökeskus, Hämeenkosken kunta, Kärkölän 
kunta. Insinööritoimisto Paavo Ristola 
(2005)

 - Maisemanhoito: maisema-aluetyöryhmän 
mietintö I. Ympäristöministeriö. Työryhmän 
mietintö 66/1992.

 - Arvokkaat maisema-alueet: maisema-alue-
työryhmän mietintö II. Ympäristöministeriö. 
Työryhmän mietintö 66/1992.

 - Päijät-Hämeen maisemaselvitys. Päijät-
Hämeen liitto 2006.

◊	 Kulttuuriympäristö ja arkeologiset selvitykset:
 - Päijät-Hämeen historiallisen ajan muinais-

jäännösten inventointi. Lahden kaupungin-
museo. Tikkala, E; Taipale, P ja Sorvali, E. 
2012.

 - Valtakunnallisesti merkittävät rakenne-
tut kulttuuriympäristöt RKY. Museovirasto. 
2009.

 - Päijät-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset. 
Päijät-Hämeen liitto. 2008.

 - Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriym-
päristö. Päijät-Hämeen liitto. Wager, H. 
2006.

 - Hämeenkoski, rakennusinventointi, 
Hämeenkosken kunta, Hämeen ympäristö-
keskus. Ahola Teija. 2006.

 - MARY- maakunnallisesti arvokkaat rakenne-
tut ympäristöt. Wager, H. 2005.

 - Päijät-Hämeen perinnemaisemat. Hämeen 
ympäristökeskus. Hovi, A. 2000.

4.3 Kaavaa varten laadittavat selvityk-
set

Asemakaava tukeutuu keskustan osayleiskaavamuu-
toksen yhteydessä laadittaviin selvityksiin. Osayleis-
kaavan yhteydessä laaditaan luontoselvitys, maise-
ma- ja kulttuuriympäristöselvitys, rakennusinventoin-
nin päivitys, arkeologinen selvitys sekä liikenneselvitys 
ja pohjavesiselvitys.
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5. SUUNNITTELUTYÖN OSALLISET

Kaavoitusmenettelyn tulee perustua riittävään vuo-
rovaikutukseen osallisten kanssa ja myös tätä kaut-
ta saatavaan asiantuntemukseen (MRL 1 §). Osallisia 
ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai mui-
hin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä 
viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitte-
lussa käsitellään. Alla on lueteltu suunnittelutyön kes-
keiset osalliset:

◊	 Kaavan ja sen vaikutusalueen maanomistajat, 
asukkaat, yritykset ja elinkeinon harjoittajat

◊	 Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa 
käsitellään:

 - Kunnan hallintokunnat
◊	 tekninen lautakunta
◊	 ympäristölautakunta
◊	 sivistyslautakunta

 - Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus (alueidenkäyttö ja 
kaavoitus)

 - Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus (liikenne)

 - Päijät-Hämeen liitto
 - Päijät-Hämeen maakuntamuseo (Lahden 

museo)
 - PHSOTEY ympäristöterveyskeskus
 - Päijät-Hämeen pelastuslaitos

◊	 Muut osalliset
 - Keski-Hämeen     

luonnonsuojeluyhdistys ry
 - Hämeenkosken Biolämpö Oy
 - Kymenlaakson Sähkö

 - DNA verkko

6. KAAVOITUKSESTA 
TIEDOTTAMINEN JA 
OSALLISTUMINEN 

Kaavan vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuun-
nitelman ja kaavasuunnitelman nähtävillä olosta luon-
nos- ja ehdotusvaiheissa ilmoitetaan Hämeenkosken 
kunnan virallisessa tiedotuslehdessä ja kunnan ilmoi-
tustaululla ja verkkosivuilla osoitteessa www.hämeen-
koski.fi	

Kaava-aineistoon voi tutustua ja antaa siitä palautet-
ta työn eri vaiheiden nähtävilläolojen aikana. Aineisto 
asetetaan nähtäville kunnanvirastoon ja kunnan verk-
kosivuille. 

Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaa-
valuonnoksesta ja kaavaehdotuksesta annetaan kun-
taan. 

6.1 Kaavoitustyön aloittaminen ja osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 30 
päivän ajan ja osalliset voivat jättää siitä suullisen tai 
kirjallisen mielipiteensä. Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmaa päivitetään tarvittaessa suunnittelutyön ai-
kana. Jos osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tulee 
oleellisia muutoksia, niistä tiedotetaan erikseen.

6.2 Luonnosvaihe
Kaavaluonnos asetetaan nähtäville kunnassa 30 päi-
vän ajaksi. Tänä aikana osallisilla on mahdollisuus jät-
tää luonnoksesta mielipiteitä kirjallisesti tai suullisesti. 

6.3 Ehdotusvaihe
Asemakaavaluonnos tarkistetaan asemakaavaehdo-
tukseksi, joka asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. 
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisil-
ta ja kunnan hallintokunnilta.

Kunnan jäsenet ja osalliset voivat jättää kaavaehdo-
tuksesta kirjallisen muistutuksen. Muistutuksen teh-
neille, jotka ovat antaneet osoitteensa, ilmoitetaan 
kunnan perusteltu kannanotto jätettyyn muistutuk-
seen.

6.4 Hyväksymisvaihe
Hämeenkosken kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaa-
vamuutoksen. Kirjallinen ilmoitus asemakaavan hyväk-
symisestä lähetetään Hämeen ELY-keskukselle ja niil-
le, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja ilmoittaneet 
osoitteensa (MRL 67§). Päätös asemakaavan hyväksy-
misestä saatetaan yleisesti tiedoksi niin kuin kunnal-
liset ilmoitukset kunnassa julkaistaan (MRL 200.2§). 
Asemakaava tulee voimaan 30 päivän kuluttua hyväk-
symispäätöksestä kuuluttamisen jälkeen, mikäli pää-
töksestä ei valiteta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Asemakaavan voimaantulosta kuulutetaan samalla ta-
voin kuin hyväksymispäätöksestä.

6.5 Viranomaisyhteistyö
Asemakaava ei edellytä aloitusvaiheen viranomaisneu-
vottelua (MRL 66§). Kaavan valmisteluaineistosta ja 
kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot osallisilta vi-
ranomaisilta.
Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestetään 
tarvittaessa.

5



7. ALUSTAVA AIKATAULU

Vuosi 2014               2015

TEHTÄVÄT Kuukausi 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aloitusvaihe

OAS:n laatiminen

OAS nähtävillä

Luonnosvaihe

Kaavaluonnoksen laatiminen

Kaavaluonnos nähtävillä

Vastineiden laatiminen

Työneuvottelu

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotuksen laatiminen

Kaavaehdotus nähtävillä

Vastineiden laatiminen

Työneuvottelu

Hyväksymisvaihe

Päätöskäsittely

8. YHTEYSTIEDOT

Hämeenkosken kunta
Koivukuja 3
16800 Hämeenkoski

Ramboll Finland Oy
Niemenkatu 73
15140 Lahti

Yhteyshenkilöt:
Tekninen johtaja
Juha Sipilä
puh. 0400 711 247
sähköposti:	juha.sipila@hameenkoski.fi

Kaavoitusarkkitehti
Niina Ahlfors
puh. 040 176 8252
sähköposti:	niina.ahlfors@ramboll.fi

Yksikön päällikkö
Annu Tulonen
puh. 040 675 0332
sähköposti:	annu.tulonen@ramboll.fi
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