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1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö- ja 

rakennuslain 63 §:ssä mm. seuraavasti: "Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa 

vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma 

osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 

Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus 

saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä." 

Tarkoituksena on siis kertoa, miksi kaava laaditaan, miten asia etenee ja missä 

vaiheessa siihen voi vaikuttaa. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa.  

 

2 SUUNNITTELUALUE 

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

teollisuusalueella, valtatien 12 länsipuolella. Alue rajoittuu pohjoisessa 

Ojastenmäentiehen sekä Ojastenmäen asemakaavan vaiheen I voimassa olevaan 

asemakaavaan. Lännessä kaava-alue rajautuu Ojastenmäen vaiheen II asemakaavaan, 

joka on hyväksytty vuonna 2008. Idässä kaava-alue rajautuu valtatie 12:a. Kaava-alueen 

pinta-ala on 6,91 ha. 

 

 
Kaava-alueen sijainti Hämeenkoskella. 
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Kaava-alueen rajautuminen Ojastenmän alueeseen. 
 

3 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET 

Asemakaava on tullut vireille kunnan aloitteesta. Kaavan tavoitteena on osoittaa alueelle 

yritystoimintaa, jota sinne on jo muodostunut.. Laadittavalla asemakaavalla huomioidaan 

alueen nykyinen rakentaminen laajennustarpeineen sekä pohjavesialuetta koskevat 

suojeluvaatimukset. 

 

4 LAADITUT SELVITYKSET JA SUUNNITELMAT 

4.1 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. 
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 

 toimiva aluerakenne  

 eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu  

 kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat  

 toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto  

 luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.  

  

Alue on vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella ja rajoittuu valtatiehen. 

Alueeseen ei kohdistu muita valtakunnallisia erityistavoitteita. 

 

4.2 MAAKUNTAKAAVA 

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 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 olevasta Päijät-Hämeen maakuntakaavasta 2006, kaava-alueen sijainti 

osoitettu punaisella ympyrällä. 
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Luonnosvaiheessa olevassa kokonaismaakuntakaavassa 2014 kaava-alueelle on 

osoitettu näiden lisäksi muutospainealue HÄ-3, Ojastenmäenalue. ”Alueen laajuus on 

tarkistettava toimintojen kehittämismahdollisuuksien turvaamiseksi. Alueen maankäyttöä 

on tarkennettu asemakaavoilla. Alue on osittain pohjavesialueella.” 

 

Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 luonnoksesta, kaava-alueen sijainti osoitettu 

punaisella ympyrällä. 
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4.3 YLEISKAAVA 

Valtuusto on hyväksynyt 1996 yleiskaavan, joka on oikeusvaikutukseton. Tässä 

yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu pääosin maa- ja metsätalousalueeksi (MT). 

 

Ote Hämeenkosken oikeusvaikutuksettomasta yleiskaavasta. Kaava-alueen sijainti 
osoitettu punaisella ympyrällä. 

 

4.4 ASEMAKAAVA 

Alue rajautuu Ojastenmäen I ja II vaiheen asemakaavoihin. Kaavoitettava alue on 

Ojastenmäentien katualuetta lukuun ottamatta asemakaavoittamatonta aluetta. 

Ojastenmäentien katualueella on voimassa 14.4.2005 hyväksytty Ojastenmäki I alueen 

asemakaava. 

 
Ote Hämeenkosken asemakaavayhdistelmästä. 
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4.5 MAANOMISTUS 

Kaava-alue on yksityisessä omistuksessa lukuun ottamatta kiinteistöjä 410-2-38, 410-2-

52 ja 410-3-51, jotka omistaa Hämeenkosken kunta. 

4.6 MUUT SUUNNITELMAT, SELVITYKSET JA PÄÄTÖKSET 

Maakuntakaavatyön yhteydessä on laadittu useita 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 Ojastenmäen teollisuusalueella 26.2.2008, Geo-Work 

Oy 2008 

Rakennusjärjestys ja rakentamisrajoitukset 

Hämeenkosken kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.6.2012 ja 

se on astunut voimaan 1.8.2012. Suunnittelualueella ei ole rakentamisrajoitteita. 

 

5 OSALLISET 

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 asemakaavamuutoksen osallisiksi on katsottu mm. 

- Hämeenkosken kunnan hallintokunnat 
- Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
- Hämeen liitto 
- Päijät-Hämeen maakuntamuseo 
- Päijät-Hämeen aluepelastuslaitos 
- Hämeenkoskella toimivat yhdistykset 
- Alueen ja lähialueiden asukkaat, maanomistajat ja yrittäjät 

 

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

kaavasta mielipiteensä. 
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6 KAAVOITUKSEN KULKU, OSALLISTUMINEN JA 
TIEDOTTAMINEN 

6.1 KAAVAN VIREILLETULO JA KAAVAN VALMISTELU 
(LUONNOSVAIHE) 

- Asemakaavan muutoksen vireilletulosta kuulutetaan paikallislehdessä, kunnan 
teknisellä osastolla ja kunnan kotisivuilla www.hameenkoski.fi.  

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä kunnantalolla sekä kunnan 
Internet-kotisivuilla 28.1.–10.2. 2010. 

- Osalliset ja kuntalaiset pystyivät jättämään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
mielipiteensä, jotka tuli toimittaa Hämeenkosken kunnalle ennen nähtävänä olon 
päättymistä. Puutteellisena pitämästään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
osallinen voi esittää neuvottelua Hämeen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle. 

- Kaavaluonnos oli nähtävillä kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan Internet-
kotisivuilla samanaikaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa, 28.1.–
10.2. 2010 välisen ajan. 
 

6.2 KAAVAEHDOTUS 

- Kaavaluonnoksesta muokattiin kaavaehdotus, jossa huomioitiin 
luonnosvaiheessa saatu palaute. 

- Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta päätti kunnanhallitus 22.3.2010 § 50. 
Nähtäville asettamisesta kuulutettiin paikallislehdessä, kunnan teknisellä 
osastolla sekä Internet-kotisivulla (www.hameenkoski.fi). 

- Kaavaehdotus pidettiin nähtävänä kunnantalolla ja kunnan Internet-kotisivuilla 30 
päivää, 1-30.4.2010 välisen ajan. 

- Kaavaehdotuksesta jätettiin 4 lausuntoa. 
- Kaavatyö päätettiin keskeyttää pohjaveden suojeluun liittyvien 

lisäselvitystarpeiden vuoksi 
 

6.3 TARKISTETTU KAAVAEHDOTUS 

- Kaavatyö käynnistettiin uudelleen keväällä 2014 
- Hämeen Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksessa pidettiin kaksi 

työneuvottelua pohjavesialueen suojeluun liittyen 16.5.2014 ja 14.11.2014 
- Kaavaehdotuksesta muokattiin tarkistettu kaavaehdotus, jossa huomioitiin 

ensimmäisessä ehdotusvaiheessa saatu palaute. 
- Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta päättää kunnanhallitus. Nähtäville 

asettamisesta kuulutetaan paikallislehdessä, kunnan teknisellä osastolla sekä 
Internet-kotisivulla (www.hameenkoski.fi). 

- Tarkistettu kaavaehdotus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään 
nähtävänä kunnantalolla ja kunnan Internet-kotisivuilla 30 päivää. 

- Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää tarkistetusta kaavaehdotuksesta 
muistutuksia, jotka tulee toimittaa kuntaan ennen nähtävänä olon päättymistä. 

- Kirjalliset mielipiteet voi jättää tekniselle osastolle osoitteeseen: Keskustie 29, 
16800 Hämeenkoski tai sähköpostilla 
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- Lisätietoja antaa tekninen johtaja Juha Sipilältä, p. 040 071 1247 
- Kunnan eri hallintoelimiä, joita kaava-asia koskee, pyydetään arvioimaan 

tarkistettu kaavaehdotus oman toimialansa näkökulmasta.  
- Pyydetään viranomaislausunnot ehdotusvaiheen aineistosta.   
- Käsitellään muistutukset ja lausunnot sekä harkitaan niiden merkitys ja 

mahdolliset toimenpiteet. 
   

6.4 KAAVAN HYVÄKSYMINEN 

- Tekninen lautakunta tarkastaa kaavan hyväksyttäväksi. 
- Kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan. 
- Kaavan hyväksymisestä kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla sekä Internet-

kotisivuilla  
- Hyväksymispäätöksestä ja voimaantulosta tiedotetaan kuulutuksella ja 

tarvittaessa osallisia, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa 
- Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-

oikeuden ratkaisusta on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
(KHO). 
 

6.5 KAAVAN VOIMAANTULO 

- Mikäli hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu, kaava tulee voimaan kuulutuksella 

kunnan ilmoitustaululla. 

7 VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 § 2) on järjestetty 10.11.2009. 

Ehdotusvaiheessa on pidetty kaksi työneuvottelua (16.5.2014 ja 14.11.2014), joissa on 

käsitelty kaavoitettavan alueen sijoittumista pohjavesialueelle. Kaavan hyväksymisestä ja 

voimaantulosta tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti 

 

8 SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET JA LAADITTAVAT 
SELVITYKSET 

Kaavan toteutumisen vaikutuksia arvioidaan erityisesti mm. seuraavien tekijöiden osalta: 

- Vaikutukset liikenteen - ja teknisen huollon järjestämiseen 
- Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja virkistykseen  
- Vaikutukset luontoon, ympäristöön ja maisemaan 
- Vaikutukset yritystoimintaan  
- Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 
- Muut mahdolliset kaavaprosessin aikana esille otettavat arviointitarpeet 
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Käytössä olevat selvitykset: 

- Maatutkaluotaus Hämeenkosken Ojastenmäen teollisuusalueella 20.8.2014, 
Geo-Work Oy, 2014 

- Päijät-Hämeen maakuntakaavan muutospainealueiden luontoselvitys 2013, 
Enviro 2014 

- Maatutkaluotaus Hämeenkosken Ojastenmäen teollisuusalueella 26.2.2008, 
Geo- Work Oy, 2008 
 

9 KAAVOITUKSEN ARVIOITU AIKATAULU 

- Asemakaavamuutoksen luonnos nähtäville talvella 2010  
 

- Asemakaavamuutosehdotus nähtäville huhtikuussa 2010 

 
- Asemakaavamuutosehdotus uudelleen nähtäville syksy 2015 

 
- Hyväksymiskäsittely; Hämeenkosken kunnanhallitus ja – valtuusto: kevät 2016 
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Tekninen johtaja 
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