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1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

1.1 TUNNISTETIEDOT 

Asemakaava koskee Hämeenkosken kunnan tiloja 410-2-35, 410-2-36, 410-2-37, 410-2-

61, 410-3-29, 410-3-30, 410-3-31, 410-3-32, 410-3-33, 410-3-51, 410–24-0, 410–25-0 

sekä osaa tiloista 410-2-38, 410–23-0 ja 895-2-1. 

Asemakaavalla muodostuu osa korttelista 79 sekä korttelit 82 ja 83 sekä tie- ja 

katualuetta ja suojaviheraluetta. 

Alueen pinta-ala on 6,9107 ha.
 

Asemakaavan selostus koskee 12.12.2014 päivättyä asemakaavakarttaa. 

Ojastenmäki II ja III on sisältynyt vuonna 2007 aloitettaviin kaavoituskohteisiin. 

Ojastenmäki III:n suunnittelu on käynnistetty II vaiheen jälkeen. Hämeenkosken kunnan 

puolesta asemakaavaluonnoksen ja ensimmäisen ehdotuksen suunnittelua ovat 

ohjanneet tekniset johtajat Paavo Vuori ja Pekka Moisanen. Asemakaavaluonnoksen ja 

ensimmäisen ehdotuksen suunnittelu on tehty Airix Ympäristö Oy:n Tampereen 

toimistossa. Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 28.1.–10.2.2010 ja asemakaavaehdotus 

1.4–30.4.2010. Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kaavatyö keskeytettiin. 

Kaavasuunnittelua on jatkettu vuonna 2014, jolloin kaavan laatijoina toimivat arkkitehti 

Timo Rysä (YKS-530) ja miljööinsinööri (AMK) Maria Kirveslahti Sweco Ympäristö Oy:ltä 

(31.1.2014 asti AIRIX Ympäristö Oy). Hämeenkosken kunnan puolesta työtä ohjaa 

tekninen johtaja Juha Sipilä. Kaava laaditaan Sweco Ympäristö Oy:n Tampereen 

toimistossa.  
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1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI 

Kaava-alue sijaitsee Hämeenkosken kunnan Kosken kirkonkylässä (410) Ojastenmäen 

teollisuusalueella, valtatien 12 länsipuolella. Kaavoitettava alue sijaitsee harjualueella ja 

Ahvenlammin 1. luokan pohjavesialueella. Kaava- alue on suurimmaksi osaksi 

rakennettu. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Ojastenmäentiehen sekä Ojastenmäen 

asemakaavan vaiheen I asemakaavaan, lännessä alue rajautuu vaiheen II 

asemakaavaan. 

 
Kaava-alueen rajautuminen Ojastenmäki I ja II:een. 

2 TIIVISTELMÄ 

2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET 

Kaavatyö on käynnistynyt Hämeenkosken kunnan aloitteesta. Osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma sekä valmisteluvaiheen aineisto pidettiin nähtävillä 28.1.–10.2. 2010 

välisenä aikana. Kaavaehdotus oli ensimmäisen kerran nähtävillä 1-30.4.2010, jonka 

jälkeen asemakaavahanke pysäytettiin pohjavesialuetta koskevien kysymysten vuoksi. 

Kaavatyö käynnistettiin uudelleen 2014. Pohjaveden huomioimisesta kaavamääräyksissä 

on pidetty työpalaverit Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 16.5.2014 sekä 

14.11.2014. Tarkistettu asemakaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville.  

2.2 ASEMAKAAVA 

Kaavatyö on tullut vireille Hämeenkosken kunnan aloitteesta. Asemakaavan tavoitteena 

on osoittaa alueelle yritystoimintaa, jota sinne on jo muodostunut. Asemakaavalla on 

osoitettu kuusi teollisuustonttia ja kaksi pientalotonttia sekä yhdyskuntateknisen huollon 

aluetta. Alue on suurimmaksi osaksi rakentunut. 

Asemakaavalla on osoitettu kuusi teollisuustonttia ja kaksi pientalotonttia sekä 

yhdyskuntateknisen huollon aluetta. Alue on suurimmaksi osakseen rakentunut. Kaava-

alueen pinta-ala on 6,9107 hehtaaria. Kaavoitettava alue sijaitsee kokonaan 

pohjavesialueella. 
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2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 

Asemakaava tulee voimaan kun lainvoimainen hyväksymispäätös kuulutetaan. 

3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 

3.1.1 ALUEEN YLEISKUVAUS 

Kaava-alue sijaitsee Ojastenmäellä, valtatie 12 länsipuolella. Etäisyys Hämeenkosken 

keskustaan on noin kolme kilometriä. Kaava-alue rajautuu Ojastenmäentiehen sekä 

Ojastenmäki II:n asemakaava-alueeseen. Alueella sijaitsee kaksi omakotirakennusta 

sekä muutamia teollisuusrakennuksia. Kaava- alueen pinta-ala on 6,9107 hehtaaria. 

  

3.1.2 LUONNONYMPÄRISTÖ 

Kaavoitettava alue sijaitsee harjualueella. Ympäristön valtapuuna on kuusi. Täysin 

luonnontilaisen kaltaista ympäristöä kaavoitettavalla alueella ei ole, vain tonteilla olevaa 

kasvillisuutta sekä kaava-alueen eteläpuolisen metsikön reunapuustoa. 

 

3.1.3 POHJAVESI 

Kaava-alue sijaitsee 1 luokan pohjavesialueella (Ahvenlampi). 

 

3.1.4 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

Kaava-alue sijaitsee Ojastenmäen pääosin rakentuneella teollisuusalueella. Kaava-

alueella sijaitsee teollisuusrakennusten lisäksi kaksi erillispientaloa. 

 

3.1.5 LIIKENNE 

Kaava-alue rajautuu valtatiehen 12. Kaava-alueen kokoojakatutasoisena yhteytenä toimii 

Ojastenmäentie. Ojastenmäentieltä kaava-alueen tonteille johtaa kolme pistotietä, joista 

yksi kulkee aivan valtatien vieressä ja sen suuntaisesti kaava-alueen kaakkoispuolella 

sijaitseville asunrakennuksille. 

 

3.1.6 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT  

Kaava-alue rajautuu Valtatie 12:sta, josta aiheutuu melua. Muutoin alueella ei ole erityisiä 

ympäristöhäiriötekijöitä. 

 

3.1.7 MAANOMISTUS 

Kaava-alue on pääosin yksityisessä omistuksessa. 
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3.2 KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT, PÄÄTÖKSET JA 
SELVITYKSET 

3.2.1 VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista 

alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on 

varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja 

kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa, auttaa saavuttamaan 

maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät 

ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys, toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen 

välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää 

ennakko-ohjauksen johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä, edistää kansainvälisten 

sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä 

valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle.  

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden 

toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion 

viranomaisten toiminnassa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät 

seuraavia kokonaisuuksia: 

 toimiva aluerakenne  

 eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu  

 kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat  

 toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto  

 Helsingin seudun erityiskysymykset  

 luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.  

 

Valtioneuvosto on 22.12.2009 päättänyt, että Museoviraston laatima inventointi 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) korvaa 

valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa mainitun vuoden 1993 inventoinnin. 
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3.2.2 MAAKUNTAKAAVA 

Maakuntahallitus hyväksyi Päijät-Hämeen maakuntakaavan 20.2.2006 ja 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 11.3.2008. Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto on 

kesäkuussa 2010 päättänyt maakuntahallituksen esityksen mukaisesti käynnistää uuden 

maakuntakaavatyön, maakuntakaava 2014. Maakuntakaava laaditaan 

kokonaismaakuntakaavana joka vahvistuessaan tulee korvaamaan 11.3.2008 

vahvistetun Päijät-Hämeen maakuntakaavan. 

Maakuntakaavassa 2006 on alueelle osoitettu n. 46 hehtaarin laajuinen Ojastenmäen 

teollisuusalue (T 23), johon suunnittelualue kuuluu. Suunnittelualue kuuluu lisäksi 

laajempaan Hämeenkosken kehittämisen kohdealueeseen (kk 3). Alue on 

pohjavesialueella (pv 47). Vt 12 on osoitettu merkittävästi parannettavana valtatienä. 

 

Ote voimassa olevastaPäijät-Hämeen  maakuntakaavasta 2006. Kaava-alue osoitettu 

punaisella ympyrällä. 

Luonnosvaiheessa olevassa kokonaismaakuntakaavassa 2014 alueelle on osoitettu 
näiden lisäksi muutospainealue HÄ-3, Ojastenmäen alue. ”Alueen laajuus on tarkistettava 
toimintojen kehittämismahdollisuuksien turvaamiseksi. Alueen maankäyttöä on 
tarkennettu asemakaavoilla. Alue on pohjavesialueella.” 

 

Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 luonnoksesta. Kaavoitettava alue osoitettu 
punaisella ympyrällä. 
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3.2.3 YLEISKAAVA 

Valtuusto on hyväksynyt 1996 yleiskaavan, joka on oikeusvaikutukseton. Tässä kaavassa 

suunnittelualue on osoitettu maatalousalueeksi (MT). 

 

Ote yleiskaavasta.Kaavoitettavan alueen sijainti on osoitettu punaisella ympyrällä. 

 

3.2.4 ASEMAKAAVA 

Kaavoitettavalla alueella on voimassa Ojastenmäentien kohdalla Ojastenmäki I 

asemakaava. Muutoin kaava-alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Alue 

rajautuu Ojastenmäen I ja II asemakaavoihin. Ojastenmäki I – teollisuusalueen 

asemakaavan on valtuusto hyväksynyt 14.4.2005 ja Ojastenmäki II – teollisuusalueen 

asemakaava on hyväksytty 26.5.2008. Alueille on osoitettu ympäristöhäiriötä 

aiheuttamatonta teollisuusrakennusten korttelialuetta sekä suojaviheralueita ja 

yhdyskuntateknisen huollon alueita. 

 

Ojastenmäki I ja II asemakaavat ja Ojastenmäki III sijoittuminen. 
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3.2.5 PALSTOITUSSUUNNITELMA 

Kaava-alueelle on vuonna 1986 tehty palstoitussuunnitelma, jonka pohjalta alue on 

osittain rakentunut. Palstoitussuunnitelmassa alueelle on osoitettu asumista, jonka 

yhteyteen on voinut rakentaa teollisuus- tai varastointirakennuksia. 

 

Ote palstoitussuunnitelmasta. 

 

3.2.6 RAKENNUSJÄRJESTYS 

Hämeenkosken kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.6.2012 ja 

se on astunut voimaan 1.8.2012. Kaava-alueella ei ole rakentamisrajoitteita. 

 

3.2.7 POHJAKARTTA 

Asemakaava laaditaan numeerisessa karttakoordinaattisysteemissä mittakaavaan 

1:2000. Kiinteistö ja mittaus Oy on laatinut pohjakartan 2010 ja se on hyväksytty 

16.2.2011  

Asemakaava on tehty koordinaattijärjestelmään GK-25 N2000. 

 

3.2.8 MUUT SUUNNITELMAT, SELVITYKSET JA PÄÄTÖKSET 

Maakuntakaavatyön yhteydessä on laadittu selvityksiä, joista asemakaava-aluetta 

koskevat: 

 Maatutkaluotaus Hämeenkosken Ojastenmäen teollisuusalueella 20.8.2014, 

Geo-Work Oy, 2014 

 Päijät-Hämeen maakuntakaavan muutospaine-alueiden luontoselvitys 2013, 

Enviro 2014  

 Maatutkaluotaus Hämeenkosken teollisuusalueella, Geo- Work Oy 26.2.2008, 

2008 
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4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE 

Aloitteen kaavan laatimiseen on tehnyt Hämeenkosken kunta. 

4.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ  

4.2.1 OSALLISET 

Osalliset ilmenevät liitteenä olevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, liite 1. 

 

4.2.2 TULO 

Kaavatyö on käynnistynyt virkamiespäätöksellä. 

 

4.2.3 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUSMENETTELYT 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat nähtävillä kunnantalolla sekä kunnan Internet-

kotisivuilla. Valmisteluaineisto ja kaavaluonnos asetettiin nähtäville 28.1.–10.2.2010. 

Luonnoksesta jätettiin yksi mielipide, eikä yhtään lausuntoa. Kaavaehdotus asetettiin 

nähtäville 1.4–30.4.2010 väliseksi ajaksi. Ehdotuksesta ei jätetty muistutuksia, lausuntoja 

jätettiin neljä kappaletta. Luonnoksen ja ehdotusvaiheen mielipide ja lausunnot on kirjattu 

vastineluetteloon, liite 3.  

Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää tarkistetusta kaavaehdotuksesta muistutuksensa, 

joka tulee toimittaa kuntaan ennen nähtävänä olon päättymistä. 

Kaavaprosessiin liittyvän vuorovaikutuksen ja osallistumisen tiedot ovat tarkemmin 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, liite 1. 

 

4.2.4 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Kaavan käynnistämiseen liittyvä viranomaisneuvottelu on pidetty 10.11.2009. 

Viranomaisilta pyydettiin lausunnot kaavaluonnoksesta. Ehdotusvaiheen lausuntotarve 

varmistetaan erikseen. Työneuvotteluja Hämeen elinkeino-, liikenne ja 

ympäristökeskuksen kanssa on pidetty 16.5.2014 sekä 14.11.2014. Työneuvotteluissa on 

käsitelty alueen sijoittumista pohjavesialueelle. 

4.3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET JA PERUSTELUT 

Asemakaavalla on tarkoitus osoittaa toteutunut maankäyttö. Alueen sijainti 

pohjavesialueella on huomioitu. 

4.4 ASEMAKAAVAN VAIHEET 

Ojastenmäki II ja III sisältyivät vuonna 2007 aloitettaviin kaavoituskohteisiin 

Hämeenkoskella. Ojastenmäki III asemakaavan suunnittelu käynnistyi II vaiheen jälkeen. 

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu samaan aikaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

sekä luonnoksen nähtävilläolon kanssa. Asemakaavan osallistumis- ja 
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arviointisuunnitelma sekä valmisteluvaiheen aineisto olivat julkisesti nähtävillä 28.1.–10.2. 

2010 välisen ajan. Kaavan valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 10.11.2009.  

Luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen alueelle osoitettiin yhden AO- tontin sijaan kaksi AO- 

tonttia sekä osoitettiin yksi teollisuustontti vähemmän. Korttelin 79 AO- tontin ja TY- tontin 

raja osoitettiin istutettavaksi alueeksi, jonka tulee muodostaa tiheä reunavyöhyke. Sen 

lisäksi tehtiin pieniä tarkastuksia alueen nimistöön ja kaavan määräyksiin. 

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 1-30.4.2010 välisen ajan. Asemakaavan laadinta 

keskeytettiin kunnan aloitteesta ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen pohjavesien 

suojeluun liittyvien lisäselvitystarpeiden vuoksi.  

Ehdotusvaihe käynnistettiin uudelleen vuonna 2014, jolloin kaavakarttaa tarkistettiin mm. 

pohjavesien suojelua koskevien kaavamääräysten osalta. Pohjavesiasioita käsiteltiin 

työneuvotteluissa ELY-keskuksessa 16.5 ja 14.11.2014. Kaavakarttaa tarkennettiin myös 

katualueiden ja yhdyskuntateknisen huollon osalta. 

Tarkistettu asemakaavaehdotus on tarkoitus saattaa nähtäville kevään 2015 aikana. 

5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 

5.1 KAAVAN RAKENNE 

Asemakaavalla osoitetaan korttelin 79 tontti 5 sekä korttelin 83 tontti 4 erillispientalojen 

korttelialueena. Tontit ovat rakennettuja.  

Korttelin 79 tontti 6, kortteli 82 sekä korttelin 83 tontit 1-3 osoitetaan 

teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä 

vaatimuksia.  

 

5.1.1 MITOITUS 

Asemakaava-alueen kokonaispinta-ala on 6,9107 hehtaaria. Erillispientalojen 

korttelialueelle on osoitettu 0,4909 hehtaaria tehokkuusluvulla e=0.20, mikä tuottaa 

kerrosalaa yhteensä 982m
2
. Teollisuusrakennusten korttelialueiden pinta-ala on yhteensä 

4,9401 hehtaaria. Teollisuusrakennusten korttelin tehokkuusluku on e=0,4. 

Teollisuusrakennustonttien pinta-alat ja kerrosalat jakaantuvat seuraavasti: 

Kortteli 79 

 Tontin 6 pinta-ala on 1,5 204 ha ja kerrosala on 6082 m
2
. 

Kortteli 82 

 Tontin 1 pinta-ala on 6 826 m2 ja kerrosala on 2730m
2
. 

 Tontin 2 pinta-ala on 9924 m
2
 ja kerrosala 3970m

2
. 

Kortteli 83 

 Tontin 1 pinta-ala on 1, 0129 ha ja kerrosala on 4052m
2
. 

 Tontin 2 pinta-ala on4 661 m2 ja kerrosala on 1864m
2
. 

 Tontin 3 pinta-ala on 2 657 m2 ja kerrosala on 1063m
2
. 
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5.2 ALUEVARAUKSET 

5.2.1 KORTTELIALUEET 

AO Erillispientalojen korttelialue 

Merkinnällä on osoitettu olemassa olevat omakotirakennukset korttelin 79 tontilla 5 sekä 

korttelin 83 tontilla 4. 

TY Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä 

vaatimuksia. 

Erityisesti tulee huomioida, että alue sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella tai 

pohjavesialueen läheisyydessä. 

Alueelle ei saa sijoittaa pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia laitoksia, rakenteita tai 

varastoja.  

Rakennukset tulee liittää vesihuoltolaitoksen viemäriin. 

Rakennuspaikan rakennetusta kerrosalasta saa enintään 25 % käyttää 

pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälätiloja varten.  

Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, 

tärinää tai ilman pilaantumista. 

Kortteleiden 82 ja 83 eteläreunassa kulkevalle 20 kV voimalinjalle on korttelialueilla 

osoitettu rasite. 

 

5.2.2 MUUT ALUEET 

ET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue 

Merkinnällä on osoitettu Puusillantien päässä oleva muuntamolle varattu alue.  

EV suojaviheralue 

Merkinnällä on osoitettu Sarjantien päässä oleva kumpareen lakialue. 

Tie ja katualueet 

Katualueiden suunnittelussa ja aluevarauksissa on huomioitu Ojastenmäentien ja 

Puusillantien käyttö koko Ojastenmäen teollisuusalueen kokoojakatutasoisena 

tieyhteytenä. Valtatie 12 vierelle on osoitettu Ojastenkuja, nykyisen käytön mukaisesti. 

Ojastenkuja johtaa kaava-alueen kaakkoispuolella oleville asuinrakennuksille. Uutena 

tieyhteytenä on osoitettu Puusillantie, jonka leveydessä on varauduttu uuden 

kokoojakatutasoisen tieyhteyden rakentamiseen alueelta etelään päin, valtatien 12 

rinnakkaistienä. Katualueiden pinta-ala on yhteensä 1,3056 ha.  

Ojastenmäentien liittymäalue valtatiellä 12 on osoitettu liikennealueena LT, jolta on 

osoitettu myös yhteys Ojastenkujalle. Liikennealueelle on osoitettu lisäksi ohjeellinen 

mainostornin sijainti merkinnällä ma. Liikennealueen pinta-ala on 0,1172 ha. 
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Tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue on osoitettu alamääräyksellä pv. 

Kaavamääräys: 

pv  Tärkeä tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue.  

Alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden suojeluun. 

Teollisuuden lastaus- ja purkamisalueet, ulkovarastointiin ja ajoneuvoliikenteeseen 

käytettävät alueet sekä pysäköintiin käytettävät alueet on eristettävä vettä 

läpäisemättömällä materiaalilla ja kertyvät sade- ja sulamisvedet tulee johtaa 

öljynerotuskaivojen kautta pois pohjavesialueelta. 

Pohjavesialueella uudet polttoaine- ja kemikaalisäiliöt on sijoitettava maanpäälle tiiviisiin 

suoja-altaisiin tai varustettava ne muilla vastaavilla suojarakenteilla, joiden tilavuuden 

tulee olla suurempi kuin varastoitavan aineen määrä. 

Kaavamerkinnät ja määräykset 

Kaavamerkinnät ja – määräykset on osoitettu kaavakartassa. Merkinnät ovat asetuksen 

mukaisia (2000).  

Yleismääräykset 

Alueen rakentaminen, rakennukset ja rakennelmat eivät saa vaarantaa pohjaveden 

laatua tai määrää.  

Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää hulevesien hallintasuunnitelma. 

Autopaikkoja on varattava vähintään 1ap/150 k-m2 teollisuustilaa kohti.  

6 KAAVAN VAIKUTUKSET 

6.1 VAIKUTUKSET KAUPUNKIRAKENTEESEEN JA RAKENNETTUUN 
YMPÄRISTÖÖN  

Kaavalla on myönteisiä välillisiä vaikutuksia kaava-alueen kaupunkirakenteeseen ja 

rakennettuun ympäristöön. Kaava-alue on jo entuudestaan teollisuuskäytössä. Kaava-

alueelle osoitetut uudet katualueet parantavat toteutuessaan alueen orientoitavuutta, 

liikennöitävyyttä ja selkeyttävät alueen korttelirakennetta. Edellä mainituilla muutoksilla 

voidaan olettaa olevan myönteisiä, välillisiä vaikutuksia myös kaava-alueen rakennettuun 

ympäristöön.   

6.2 VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONYMPÄRISTÖÖN 

Vaikkei kaava-alueelle sijoitukaan luonnontilaista ympäristöä, on kaavalla merkittäviä, 

myönteisiä, pitkän aikavälin vaikutuksia alueen pohjavesien suojeluun liittyen. Kaava-

alueen sijoittuminen I-luokan pohjavesialueelle on huomioitu ehdotusvaiheen aikana 

tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa tarkistetuissa, pohjavesialueen suojeluun 

liittyvissä kaavamääräyksissä, jotka parantavat ensisijaisesti kaava-alueelta tulevien 

hulevesien laadullista hallintaa. Kaava-alueen korttelialueita koskeva pv-määräys 

edellyttää, että alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden suojeluun. 

Teollisuuden lastaus- ja purkamisalueet, ulkovarastointiin ja ajoneuvoliikenteeseen 

käytettävät alueet sekä pysäköintiin käytettävät alueet on eristettävä vettä 
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läpäisemättömällä materiaalilla ja kertyvät sade- ja sulamisvedet tulee johtaa 

öljynerotuskaivojen kautta pois pohjavesialueelta. 

Pohjavesialueella uudet polttoaine- ja kemikaalisäiliöt on sijoitettava maanpäälle tiiviisiin 

suoja-altaisiin tai varustettava ne muilla vastaavilla suojarakenteilla, joiden tilavuuden 

tulee olla suurempi kuin varastoitavan aineen määrä. 

Alueen rakentaminen, rakennukset ja rakennelmat eivät saa vaarantaa pohjaveden 

laatua tai määrää. 

Alueen hulevesien hoitamiseksi on tehtävä erillinen suunnitelma. 

6.3 VAIKUTUKSET LIIKENTEEN JA TEKNISEN HUOLLON 
JÄRJESTÄMISEEN 

Asemakaava mahdollistaa kaava-alueen katuverkon ja teknisen huollon pitkäjänteisen 

kehittämisen alueen pääasiallisen käyttötarkoituksen (TY) edellyttämällä tavalla. Kaava-

alueen liikennejärjestelyt säilyvät keskeisiltä osiltaan ennallaan. Kaava-alueelle 

osoitetaan uusi Puusillantien katualue. Katualueiden mitoitus mahdollistaa olemassa 

olevien tieyhteyksien leventämisen. Asemakaavalla ei ole kaavan laatijan näkemyksen 

mukaan olennaisia vaikutuksia kaava-alueen liikennemääriin, koska alue on rakentunut jo 

aiemmin ja toiminut jo pitkään teollisuuskäytössä. 

Puusillantien päähän on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten 

alue (ET). Alueelle siirretään muuntamo, joka sijaitsee nykyisellään hieman 

pohjoisempana. Järjestely parantaa korttelin 82 tonttien liikennöitävyyttä. 

6.4  VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA TERVEYTEEN 

Asemakaavalla on kaavan laatijan näkemyksen mukaan vähäisiä, joskin myönteisiä 

vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja terveyteen. Kaava-alueen pääasiallinen käyttötarkoitus 

ja luonne säilyvät ennallaan. Alueelta tulevien hulevesien laadullinen hallinta paranee, 

millä voidaan katsoa olevan välillisiä myönteisiä vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja 

terveyteen, etenkin kun alue sijoittuu pohjavesialueelle. 

Kaava-alueelle ei osoiteta uusia asuintontteja. Teollisuusrakennusten ja erillispientalojen 

korttelialueiden välisten reunavyöhykkeiden käsittelyä ohjataan istutuksia koskevin 

erillismääräyksin. Teollisuusrakennusten korttelialueille ei saa sijoittaa laitosta, joka 

aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää tai ilman pilaantumista. 

Kaavamääräykset ennalta ehkäisevät kaava-alueelle sijoittuvien toimintojen välisiä 

ristiriitoja. 

6.5 VAIKUTUKSET ELINKEINOIHIN JA YRITYSTOIMINTAAN 

Asemakaavalla on välillinen myönteinen vaikutus elinkeinoelämän ja yritystoiminnan 

toimintaedellytyksiin Hämeenkoskella. Kaava mahdollistaa kaava-alueelle sijoittuvan 

yritystoiminnan kehittämisen. Alueelle mahdollisesti syntyvillä uusilla työpaikoilla on 

välillinen myönteinen vaikutus Hämeenkosken työpaikkaomavaraisuuden ja asukkaiden 

toimeentulon kannalta. Alue tukeutuu peruspalveluiden osalta kuntakeskuksen 

palveluihin. 
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7 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 

Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan saatua lainvoiman. 
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